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a et; příkl. -aue; atgue, a0; 2 I
atgue etiam, atgue; a tak ita
gue; a ne negue, nec; a kdy
by i etiamsi; a přece ne negue,
n. tamen; 8 nikdo nee guis
guam; a £0, a sice et is, jegue.

abeceda litterae, litterarum ordo.
aby ut; někdy akk. s inf, (—před

mět); gui (po dignus, idoneus,
atp.); aby ne ne, dguominus,
auin; aby tím (komp.) duo;
a aby neneve; aby nikdo ne
guis.

ač auamguam (s indik.); etsi,
tametsi; cum, guamvis (s konj.).

ačkoli v. ač.
ačli si guidem.
admirál praefectus olassis; gui

classi praeest,.
adoptování, -ace adoptatio.
adresa inseriptio nominis,
adresuji v. nadpisuji.
advokát (jakožto právní přítel)

advocatus, causidicus; jakožto
obhájce patronus.

aedilaedilis; býv. aedil aedilicius.
aedilita aedilitas.
aedilský aedilicius (munus).
aether aether.
ach! ah! o! ach, já nešťastník

me miserum! ach, že ne- uti
nam s konj.

akademie academia.
akademikové academici.
akta acta; tabulae.
ale sed, at (na 1. místě), aufem

(na 2. místě), vero, verum.
alespoň v. aspoň.
almužna stips.

1) Č.-I..

augur

A.

A

ambrosie ambrosia,
amfitheatr amphitheatrum.
amfora amphora.
amulet bulla.
an dum s indik., cum s konj.;

partic. (video venientem).
anapaest anapaestus.
aneb aut; vel, -ve; — čili sive.
ani ne-guidem, negue; a. nikdo

negue guisguam; aniž, a. by
abl. absol.; nisi.

ano ita, sie est; sic se res habet;
opakuje se sloveso otázky;
ano i immo, immo vero.

arci scilicet, videlicet; guidem,
eguidem; nimirum; = přisvěd
čení: sane; ita vero.

argumentace enthymema.
archiv tabularium; tabulae (pu

blicae).
aristokrat nobilis; optimates.
asi fere, circiter, circa (eandem

horam, septuaginta oppida);
pufo, opinor s akk. c. inf., vi
deor 8 nom. c. inf.; dubito an,
nescio an, haud scio an.

aspoň saltem, guidem, certe;
ísel minimum; at (8i oblivisci

non possumus, at tacere).
astrolog, -nom astrologus.
asyl asylum.
asyndeton dissolutum.
athlet v. zápasník.
atom atomus.
ať ut, ať ne ne; pouhý konj. neb

licet; af-af sive-sive; aťsi fiat;
ať jen, jen aťmodo, dummodo;
ať jen ne modo ne.

audience aditus.
augur augur.



augurský

augurskýauguralis.
augurství auguratus.
anspicia auspicia; a. konám au

spicor; po vykonaných auspi
ciích auspicato (urbem condere).

autorita v. vážnost.

bavím se a
avšak v. ale; při opravě: guam.

guam (g. guid loguor?)
až cum; dum, donec: až po

(Tauro) tenus; (Romam) Usgue;
ad, usgue ad; až potud hac.
tenus; až teď nuno demum,

B.
ba immo, immovero; guin etiam;

ba ano ita, sic est, sic se res
habet; ba docela, ba spíše atgue
adeo (hoc consilio a. a. hac
amentia); ba ovšem, ba zajisté
enimvero (6. mirari satis non
gueo); ba ani ne-guidem.

bába — stařena anus; matka ot
cova neb matčina avia; b. po
rodní obstetrix.

babice, -zna anicula.
babka v. předch.; ani za b-u ne

flocci dguidem, nihili; za b-u
koupiti vili emere.

babský anilis; timidus, ignavus;
v. zbabělý.

bádání investigatio (veri); guae
stio (g. est appetitio cognitio
nis); studia. (tatis).

badatel investigator (antigui
bádám investigo (algd); guaero

alad, de alga re).
bahnitý paluster, lutulentus.
bahno palus.
báchorka v. bájka.
báje fabula.
báječný fictus, commopticins:

mirabilis. (mentum.
bájka fabula; — smyšlenka com
balíček fasciculus.
balík fascis, sarcina.
baisám balsamum; pro krásu

pleti hedychrum,
balsamuji condio.
balvan saxum; truncus.
bambusový gramineus (hasta).
banda turba, manus; b. loupež

nická latrocinium.

8| C.

bandita seicarius.
báně v. doly.
banka mensa argentaria.
bankéř argentarius.
barák vojenský tugurium; —

chatrč casa.
barbar barbarus.
barbarský barbarus.
barbarsky barbare (logui).
barbarství immanitas, saevitia,

crudelitas; facinus crudele.
barevný coloratus, pictus
barva color; b-y nabývám colo

rem duco; b-y zbavuji decoloro,
barvím ocoloro, tingo; krví b.

cruento.
barvitost color.
barvivo pigmentum.
báseň carmen, počma.
basilika basilica.
básnický poěticus(verbum); poš.

tarum (mos).
básnictví počětica.
básník poěta; b. tragický, tra

gicus; b. komoedií comicus;
b. Iliady Iliadis auctor.

básním versus facio, scribo; car
1091 VOAdO.

„básnřka počtria (plurimarum
fabularum).

bašta propugnaoulum, castellum,
claustra, munimenta,

batistový carbaseus.
bavím delecto, oblecto; feneo,

retineo algm ; = zdržuji v. toto;
b. se delector (alga re), ver8or

(in alga re), b se s někým ser
mones confero cum algo.

la



bavitel

bavitel acroama.
bázeň timor, metus; pavor, for

mido; verecundia (deorum),
reverentia, pietas.

bázlivec homo timidus.
bázlivý timidus.
bažím v. dychtím.
bažina palus, stagnum; b.-nou

se stávám restagno.
bažinatý paluster (ager).
bažinný paluster (ulva).
bdělost vigilantia; cura, diligen

ia. (diligens.
bdělý vigil, vigilans; insomnis;
bdění vigilia.
bdím vigilo; b. nad něčím obser

vo, custodio (algd), provideo
(alcui rei).

bečení balatus.
bečím balo.
bečka dolium. [dustrie.
bedlivě diligenter, accurate, in
bedlivý diligens.
bedna cista.
bednička cistella.
beran aries; na zatloukání fistuca.
beránek agnus.
berla scipio, sceptrum; b. au

gurská lifuus; b. hlasatelská
caduceus.

beru sumo, adimo, eripio, aufero,
exuo (algm alaguare) capio, ac
cipio; prehendo, com-; b. S se
bou mecum duco; b. na se ex
cipio, subeo, suscipio, recipio ;
fero; in humeros follo; induo;
b. před se propono; statuo,
constituo; aggredior, suscipio ;
b. za Své depereo, pereo, pes
sum 60; b. Si za. ascisco mi
hi (socium); adiungo; za svěd
ka b. in testimonium voco al
am; b. si Za ženu uxorem
duco, matrimonio mihi iungo;
b. si za vlastního adopto; b.
na se vedení pře ad causam
accedo; za vděk beru conten
tus sum (alga re); b. pod pří
sahu iure iurando adigo; b. si
život mortem mihi conscisco;

EI Č.-L.

bezesný

na vojnu b. delectum habeo,
milites scribo; úřad b. abrogo
(alcui magistratum); počátekb.
orior, existo; na váhu b. ob
servo (algd. religiose); b. si
v obyčej v. zvykám si; b. po
horšení offendor (alga re); b.
odplatu pretium fero, poenas
luo; b. si k srdci moveor (al
gua re); b. v úvahu delibero.

besídka trichila, umbraculum.
bez sine; absgue, praeter (neces

sitatem, modum); b. rozdílu
nullo diserimine; adjektivy:
vaouus (cura), carens (sensu),
orbus atp.; jsem bez něčeho
careo algua re; bez vědomí al
aguoinsciente, ignaro; bez sebe
jsem mentis compos non sum;
b. 8. j. radostí gaudio efferor;
bezmála fere, paene, prope.

bezbolestný dolore vacuus.
bezbožník homo impius.
bezbožnost impiotas.
bezbožný impins, nefarins.
bezbranný inermis;armisexutus.
bezcennost vilitas, nullum pre

tium.
bezcenný nullius pretii, obsole

tus, vilis, levis.
bezcestí invia, orum.
bezděčný, -ně invitus.
bezdětek liberis orbus, privatus,

orbatus; liberis carens.
bezdětnost orbitas.
bezduchý inanimus; exanimise.
bezectí infamia.
bezectný infamis; intestabilis.
bezectné inhoneste, cum infami .
bezedný fundo carens, praealtus;

— nenasytný v. toto,
bezejmenný nomine carens, va

cans; sine nomine.
bezelstnost simplicitas, fides,ve

ritas, probitas.
bezelstný simplex, verus, pro

bus, sincerus.
bezesnost insomnia, insomnium;

vigilia,
bezesný insomnis; vigil.
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bezhlavost bídák

bezhlavost dementia, temeritas.
bezhlavý capite carens; —nero

zumný excors, demens, teme
rarius.

bezmezný infinitus.
beznadějnost desperatio.
beznadějný desperatus (res); o

člověku: spe deiectus, carens;
b. postavení desperatio, v b.
postavení rebus desperafis.

bezohledně importune.
bezohlednost importunitas, pro

tervitas. [vus.
bezohledný importunus, proter
bezpečím v. ubezpečiti, zabezpe

čiti; b. se fido, confido alcui.
bezpečí securitas; tutum (in tuto

esse); salus.
bezpečný securus, certus, tutus

(ab..), exploratus; bezpečně
tuto, certe; buď b-en cave du
bites atp.

bezplatně gratuito
impertire), gratis.

bezplatný gratuitus.
bezpráví iniuria; licenti ; b. či

ním iniuriam infero, facio alcui.
bezprávný non iustus, iniustus,

iniguus, non legitimus.
bezpříkladný unicus (liberali

tas); inauditus,
bezradnost res desperatae, de

speratio.
bezsmyslnost amentia.
bezstarostnost securitas; 80cor

dia, neglegentia.
bezstarostný securus;

neglegenas.
beztrestně impunitus, impune.
beztrestnost impunitas (za ně

co: peccatorum).
beztrestný impunitus.
bezúhonnéěintegre, caste.
bezúhonnost innocentia, integri

tas, incolumitas.
bezúhonný integer, castus, in

nocens, incolumis. (ter.
bezuzdně effrenate, intemperan

(civitatem

80COr8,

bezuzdnost effrenatio, Hoentia,|intemperantia.

7) C „L.

————————

bezuzdný immoderatus, dissolu
tus, effrenatus, infemperans,

bezvadně emendate.
bezvadný emendatus.
bezvětří malacia, tranguillitas,
bezvousý imberbis (adulescen.

tulus).
bezvýminečný sine discrimine

sine ulla exceptione (commu.
nitas); nullis condicionibus ad.
strictus.

bezvýrazný languidus (vultus)
frigidus (sententia). '

bezvýrazně languide, frigide
(dicta). menti,

bezvýznamný levis, nullius mo
bezzákonný exlex; legibus ca

rens.
bezživotí, o b. někoho státi,

ukládati vitae alcs insidiari.
běda! vael (mihi).
bědování lamentatie, mmseratio,

guestus.
běduji lamentor, gueror.
běh cursus, b. o závod curricu

lum; b. životní curriculum vi
tae; v plném b. effuso cur8u ;
během roku anno vertente; b
em času procedenté tempore,

běhám curro, curso.
běhání cursus, concursatio.
běhoun cursor.
bělám se albeo; albesco.
bělavý albidus.
bělosťt candor.
bělostkvoncí candidus.
bělostný candidulus.
běsním furo, saevio.
běžím curro; o čase: abeo; běží

o něco agitur alad, in diseri
menvenit; b. naproti oceurro,
obviam curro, b. zpět recurro;
b. dolů decurro.

běžně festinanter, raptim.
běžný v. obyčejný.
bič fAagellum.
bičuji caedo.
bída inopia, egestas; miseria, res

angustae; bídu mám egeo.
bídák homo sceleratnus.



bidlo bodec—
bidlo longurius.
bídný miser; — nuzný inops,

egens; tenuis (victus); malus;
bídné poměry res accisae.

biji caedo, ferio, plecto, percu
tio, verbero, b. se v prsa afflic
to me, pectus plango; peníze
b. pecuniam signo; v oči b.
apertus, manifestus sum; b. se
s někým confligo cum alguo,
dimico, pugno.

bílý albus, bíle oblečenýalbatus;
až do b. rána ad ipsum mane;
na bíledni jest apertum, mani
festum, luce solis clarius est,
apparet.

bití verbera,
bitva pugna, proelium ; certamen,

dimicatio; b. svádím proe
lium commiftto; confligo; 10z
hodnou b. S. acie decerno;
nerozhodnou b. S. aeguo Mar
te pugno; b. nabídnouti vug
nandi potestatem facere; b. Vy
hráti superiorem discedere, b.

rohráti proelio vinci.
blábolím hallucinor, garrio.
blaho salus, beatum, commodum,

bonum.
blahobyt res florentes; fortunae,

copiae. [salutaris.
blahodárný beneficus, saluber,
blahopřání gratulatio.
blahopřeji gratulor (alcui de al

aua re, algd; guod; ace. c.
inf.). [praedico algm.

blahořečí 1 fausta precor alcui,
blahoslavím laudibus effero,

fortunatum praedico algm.
blahovolný benevolus.
blahovůle benevolentia,voluntas.
bláhový stultus.

blahý beatus, felix.blankytný caeruleus.
blativý lutulentus.
bláto lutum.
blázen homo stultus, demens; za

b. mám někoho ludibrio habeo
alam. (deliro.

blázním desipio, demens sum,

al Č.-L.

bláznivý demens, mente captus;
o věci: ridiculus.

bláznovství amentia, dementia,
stultitia.

blaženost beatum;
summa felicitas.

blažený beatus.
blažím beatum reddo algm.
blbost ingenium hebes, brutum,

stupiditas.
blbý brutus, hebes, stupidus.
blednu pallesco.
bledost pallor.
bledý pallidus; exsanguis.
blesk fulgor, fulmen, fulgur; b.

vykládající fulguralis.
bleskot fulgor, candor, splendor.
blízko prope (propius, proxime);

in propinguo; z blízka (o boji)comminus.
blízkost propinguitas.
blízký propinguus (propior, pro

ximus); appositus; bližší také
citerior; nejbližší citimus;
z blízka comminus.

blíženci gemini.
blížím se appropinguo (ad.. neb

dat.), advento, propius accedo
(ad..); o čase: immineo, prope
adsum, subsum.

bližní alius, alter.
bloud homo stultus.
bloudění erratio, error.
bloudím erro; pecco.
blouzním hallucinor.
blud error, falsa opinio.
bludný errans, falsus.
blýskám fulgeo (Jove fulgente);

fulguro; mico; b. se fulgoo;
blýská se fulgurat.

blýskavý fulgens, splendidus.
bob faba.
bobek laurus.
bobkový laureus.
bobule baca.
bod punctum; ictus.
bodám pungo, fodio;

concito (eguum).
bodec aculeus, stimulus, cuspis;

(lodní) rostrum.

via beata,

stimulo,

f10



bodnutí bráním

bodnutí ictus; plaga.
bodrý probus, bonus.
bohabojnost timor deorum, pie

tas, religio.
bohabojný pius, religiosus,
bohaprázdnost impietas.
bohaprázdný perditus, impius,

nefarius, scelestus.
bohatě copiose (ornatus).
bohatnu dives fio, rem famili

arem augeo.
bohatství divitiae, opulentia, co

pia; opes, facultates; fortunae.
bohatý dives, pecuniosus,beatus,

opulentus, locuples, fortunatus,
abundans (homo), largus, co
piosus (agris, aedificiis); am
plus, pretiosus, magnificus;
uber (praeda).

bohatýr heros.
bohatýrský v. herojský.
bohdá si deo placet, ut sporo;

fortasse, forsitan.
bohoslužba cultus deorum,8acra,

caerimonia, res divinae.
bohužel větou vztažnou: guod

valde dolendum est, guod poe
niteat.

bohyně dea.
boj proelium, pugna, cerftamen.

congressus, dimicatio; rozhod
ný b. svádím depugno; b.
podnikám congrediorcumalgo.

bojácnost timiditas.
bojácný timidus.
bojechtivost pugnandicupiditas,

studium.
bojechtivý pugnandi cupidus.
bojím se metuo, timeo, vereor,

horreo ; b. se, že.. timeo, ne..;
b. se, že ne.. timeo ut.

bojovník pugnator; miles; b,
vozní essedarius.

bojovnost animus bellicosus;
belli studium. (turio).

bojovný bellicosus; pugnax (cen
bojuji pugno, dimico, certo, de

certo, proelior, contendo; re
pugno (cupiditatibus).

11 Č -L.

bok Jlatus; po b-u seděti alcui
assidere; po b. býti ab latere
esse,

bol v. bolest.
bolavý aeger, laesus.
bolesť dolor; b. cítím doleo, do

lore afťicior; b. působím dolo
rem affero.

bolestně aegre, cum dolore, acer
be, graviter.

bolestný acerbus, gravis, tristis.
bolím doleo, condoleo (pes, ca

put); bolí mne hlava též capi
tis doloribus laboro.

bombastický adipatus (dictio).
borovice pinus.
bortím se solvor, dis-, diducor.
bo vitrum.
bořím diruo, demolior, disicio,rescindo,dissolvo© (pontem);

b. se corruo, collabor.
bos pedibus nudis.
bota caliga.
bouda taberna.
bouradlo musculus.
bourám v. bořím.
bouře tempestas, procella.
boařím turbo (aguam); sollicito,

tumultuor, ad seditionem con
cito; b. se saevio, aestuo; re
bello.

bouřlivý turbidus, turbulentus
(tempestas); commotus, tumul
tuosus (contio).

boží dei, divinus.
božsky divine.
božský divinus.
božství, -skost divinitas.
božstvo deus, divus, numen.
bradlo scopulus, cautes.
brána porta; přední b.(v táboře)

porta praetoria; zadní b. porta
decumana; postranní b. porta
principalis.

branec tiro; novus miles.
bráním defendo (alad ab algo),

tueor; resisto, ne.. arceo (adi
tu) v. překážím; b. Se resisto,
repugno; před soudem causam
dico.

[12



branný bývám
—m>

branný lid copiae, milites, iu
ventus; b-ou mocí armis.

bratr frater. [truelis.
bratranec consobrinus,frater pa
bratrovrah fratricida.
bratrovražda caedesfratris,
bratrský fraternus.
bratrství germanitas;necessitudo

fraterna.
bratrstvo collegium; fratres.
bratříček fraterculus.
brázda sulous.
brázdím aro.
breptám lingua haesito; garrio.
brloh lustrum. [teli spolia.
brnění lorica; b. odňaté nepří
brod vadum. [algm.
brojím proti někomu facio contra
bronzový aereus.
broskev (strom) malus Persica

(ovoce neut.).
brousím acuo; vtip b. acumen

exerceo.
bručení v. mumlání; b-ním sou

hlasím admurmuro.
bras cos. [auus.
brzký maturus; instans, propin
brzo brevi, mox, iam; b. na to

paulo post; brzo-brzo modo
modo, tum-fum, alias-alias,

břečťan hedera.
břeh mořskýlitus, ora, říčníripa.
břevno trabs, tignum.
březen Martius.
březí gravidus; praegnans.
břicho venter, alvus, abdomen.
břímě onus; molestia.
břitký v. ostrý.
břitva novacula.
bubínek tympanum.
bublám murmuro.
bublání murmur.
bučení mugitus,
bučím mugio.
budím expergefacio, excito (e

somno); budím podiv admira
tionem inicio.

budoucí futurus; posterus; bu
doucně posthac, postea, postero
termpore.

budoucnost futura,
pro b in posterum.

budova aedificium.
budování aedificatio.
buduji architector; v. stavím.
buď kdo buď guicungue erit

atp.; buďsi esto! [vel.
buď-buď aut-aut; sive-sive; vel
bůh deus. [nilis,
bujarost alacritas; fervor iuve
bujarý alacer, acer, iuvenilis.
bujně delicate, libidinose,lascive.
bujný animosus, delicatus, libi

dinosus, lascivus, procax, pro
tervus, petulans; (osení) laetus.

buk fagus.
burácení strepitus.
burácím saevio, furo.
buřič concitator, turbator.

posteritas;

| buřičský seditiosus.
buvol bos.
bůžek deus; dei simulacrum;

b-ové domácí penates.
býček iuvencus.
bydlím habito (in. .), iaceo, in

colo (alad).
bydlo sedes, domicilium; dobré

b. v. blahobyt.
býk taurus.
bylina herba.
bystrost (očí) acies (oculorum),acumen| ingenii,| subtilitas

iudicii.
bystrý acer, acutus (homo), ca

tus; subtilis. (liter.
bystře acute (respondere), subti
bystřím acuo (aures).
bystřice torrens.
byt domicilium, habifatio.
bytost natura.
byť etsi, etiamsi; guamvis, licet.
bývalý pristinus; olim, guondam

(amicus).
bývám esse soleo.

[4



DAT co

C.
cár pannus.
cela vězeňská arca.
celek totum; summa; corpus.
eelkem omnino, in universum,

in summa.
celník portitor, exactor portorii.
eeloroční perennis.
celování osculatio.
celý tofus, universus;

cunctus
cena pretium; vysoká c. caritas;

za každou c. aguantivis; = od
měna praemium; mravní c. di
gnitas, virtus.

cenění aestimatio; census.
cením aestimo, censeo, facio

(pluris), habeo (magni); metior,
tribuo; ©. vysoko amplector
(artem).

cenný (cenu mající) aestimabilis,
velkou c. m. pretiosus.

censor censor, bývalý c. homo
censorius.

censorský censorius (nota).
censura (úřad cens.) censura.
centurie v. sefnina.
centurio v. setník.
cesta via, (== pochod) iter, pro

fectio; c. postranní deverticu
lum ; touže c. eádem; s c. le
žící devius; v c. stojím obsto
alcui, officio alcui, impedio
algm.

cestování peregrinatio; v. cesta.
cestuji iter facio; peregrinor, (po

vodě) navigo; někam proficis
Cor, pefo.

cibule caepa, bulbas.
cídím purgo; polio.
cihelný latericius.
cihla later; c. krycí tegula; c.

páliti lateres coguere.
cíl finis, terminus; propositum,

consilium; k tomu c. ad eam
rem, 60 consilio, ut..; c. se
chybiti a proposito aberrare,

Č.-L.

omnis,

15)

cílím tendo, specto; =
telum dirigo.

cimbuří pinna.
cín plumbum album.
cinkám tinnio.
cinkání tinnitus.
cíp lacinia; angulus.
cirkus circus; bry v

circenses.
císař imperator. [rius,
císařský imperatoris, imperatociselér caelator.
ciseluji caelo.
cit sensus; motus animi; c. nábo.

ženský "religio, c. vděčnosti
pietas atd.; jemný c. iudicium
subtile, iudicii subtilitas.

citera cithara.
citerista citharista.
citelný v. bolestný, značný.
cítím sentio, percipio alad, affi

cior alga re; ©. bol doleo; ©.
soustrast misereor (ales) atd.

citlivost animus mollis, mollitia,
citlivý mollis.
citrový citreus (mensa).
cizí alienus, externus, peregrinus,

extrarius, abhorrens ab.., ad
venticius; —=neřecký barbarus.

cizina barbaria; regiones ex
ternae,

cizinec peregrinus, alienigena,
advena; hospes; barbarus.

cizoložím adultero.
cizoložnice adultera.
cizoložník adulter.
cizoložství adulterium.
cizopasník parasitus.
cizozemecalienigena, peregrinus,

barbarus. [regrinus.
cizozemský exter, externus, pe
clo portorium.
co guid?; vztaž. guod; při superl.

guam, vel; co do.. ad, de..;
co nevidět brevi; co den i
dies.

cirku ludi

[16



couvám čerstvost

couvám cedo, recedo, pedem re
fero, inclinor.

cpu farcio, refercio (algd alga re).
ctěný honoratus.
ctihodný venerabilis,venerandus.
etím colo, diligo, honore afficio,

orno algm; in honore habeo;
veneror. [tatis).

ctitel cultor; studiosus (nobili
ctižádost gloriae cupiditas; am

bitio.
ctižádostivý ambitiosus; gloriae,

laudis cupidus.
ctnost virtus; honestum.

ctnostný honestus, probus; pu
dicus, castus.

cudnost pudor, pudicitia.
cudný pudicus, castus.
cvakám crepito (dentibus).
cval, cvalem eguocitato, admisso,
cvičení exercitatio; c. řečnické

declamatio. [instituo.
cvičím exerceo(algare nebin..),
cvik usus, consuetudo.
cvikýř androgynos.
cymbály cymbala.
cypřiš cupressus. [pressetum.
cypřišový cupresseus; háj c. cu

Č.
čabraka ephippium; stragulum;

č-ou opatřený ephippiatus.
čacký frugi; honestus, probus;

fortis.
čadící fumosus (Aamma).
čadím fumo.
čáka v. naděje.
saloun tapes.
Sáp ciconia.
kára linea; čáry — kouzla artes,

ars magica.
čarodějnice saga.
čaroděj sagus, magus.
čarovný magicus; — čarokrásný

venustissimus, amoenissimus.
čas tempus, aetas; příhodný č.

opportunitas, nějaký č. ali
guamdiu; toho č. tune, illo
tempore; před časy olim; čas
od času interdum; Časem pro
cedente tempore; interdum;
aliguando; po čase postea;
pěkný čas (= počasí) caelum
serenum; V pravý č. in tem
pore, ad tempus; v nevhodný
č. alieno tempore.

časně mature; velmi č. primo
mane; praemature.

časný maturus, prae-; tempe
ativus.

17] Č.-L.

část pars; z větší č. magnam,
maximam partem; veliká č.

při plur. plerigue.
často saepe, saepenumero, erebro,

freguenter; častěji saepiue.
identidem.

častý freguens, creber; č-ým sestávám increbresco.
čekám exspecto, opperior algm.;

maneo, resto; immineo.
čeleď familia.
čeledín famulus, servus.
čelenka diadema.
čelím specto algd; resisto, obsi

sto, repugno alcui.
čelist maxilla.
čelný princeps, nobilis; č. muži

primores (civitatis).
čelo frons.
čenichám odoror (decemviratum).
černám $e nigresco, niger sum.
černím atrum reddo.
černooký nigris oculis.
černovlasý nigris capillis.
černý niger, after (sanguis); č.

chléb panis cibarius,
čerň atramentum.
čerpám haurio; repeto(algdab..).
čerpání haustus. [hbitost.
čerstvost vigor; rychlost,

[18



čerstvý

čerstvý recens; integer; v. rych
lý, hbitý.

červen Junius.
červenám se erubesco, rubesco.
červený ruber.
červeň = barva červená rubor.
čeřen hory iugum, dorsum.
čeřím se v. vlním se.
česám (ovoce) decerpo; (vlasy)

pecto; (koně) stragili rado.
čest honor, laus, fama, honestas,

dignitas, decus; fides; na svou
č. slibuji bona fide polliceor;
= nevinnost pudor, pudicitia.

čestný honestus, honoris (coro
na), honorificus, honorabilis,
honorarius.

češi pecto, č. a zároveň upravuji
como; v. česám.

četa ordo, caterva, č. jízdní ala,
turma; pilus; po četách tur
matim, ordinatim, v četách
catervatim.

četnost freguentia.
četný freguens, multus.
či 1. v otázce pokračovací an (če

káme odpověď kladnou): An
haec ab e0 non dicuntnr?;
2. vot. dvojčlenné an: Multum
interest, utrum laus imminuatur,
an salus deseratur; Či spíše
vel adeo; či snad an, an vero;
Či ne an non; v nepř. ot. necne,
= nebo rozluč. auf.

čí? cuius.
číhám observo, aucupor (errores

hominum), speculor; insidior
oui.

čich odoratus.
čichám olfacio; odoror.
čiji v. cítím, čichám, znamenám.
čili sive; č. nic an non; nec ne.
čilost alacritas, agilitas, vigor.
čilý alacer, integer, enixus,

promptus, sollers.
čím aui, guo; čím — tím guo

— €0, auanto — tanto.
čin factum, facinus; Činy res

gestae, acta; dobrý č. bene
factum.

191 Č.-L.

čtyřhranný

činím facio, ago, praebeo algm
fortem), reddo; č. dobře bene
facio(alcui); mám coč.ským
res mihí est cum alauo.

činnost res gerendae, industria,
sollertia.

činný laboriosus, actuosus, stre
nuus.

činorodý actuosus (virtus).čirý merus.
číslo numerus.
čistě caste (vivere), pure, infegre,

emendate (logui).
čistím purgo, detergeo (cloacas);

tekutiny: liguo.
čistota castitas, munditia; č.

mravů castimonia, sanctitas.
čistý purus, mundus; castus,

integer, innocens; o řeči emen
datus.

číše poculum.
čištění purgatio.
čítám lectito; v. počítám.
čižba aucupium.
článek a:ticulus; pars, membrum.
člen membrum.
člověčenstvo genus humanum.
člověk homo, mortalis; mnohý

č. aliguis; každý č. guisaue;
č. by řekl dixerit aliguis; není
člověka,jenž.. nemoest, gui(n).

človíček homullus, homunculus.
člun linter, scapha, cymba.
čmoud fumus.

čním immineo, promineo, exsto(ex agua). li
čtenář lector (ad deloctationei
čtení lectio (librorum).
čtrnáct gnattuordecim; po čtr

nácti guaterni deni.
čtrnáctý guartusdecimus.
čtu lego.
čtverec guadratnm.
čtverečný, -cový auadrat
čtverospřeží guadrigae.
čtverý guadruplex.
čtvrt, -ina auarta pars;

ská vicus.
čtvrtník (vladař) tetrarches.
čtyřhranný auadratus.

č. měst

[20



čtyři

čtyři aguattuor; po čtyřech gua
terni; mezi čtyřma očima se
ereto, arbitris remotis; po čty
řech lézti (o člověku) per ma
nus ef genua. [natus.

čtyřicátník guadraginta annos
čtyřicetkrát guadragies.

dávám

čtyřikrát auater.
čtyřkolka raeda.
čtyřletí guadriennium.
čtyřnásobný auadruplex.
čtyřnohý guadrupes.
čtyřveslice guadriremis.
čtyřveslý guadriremis.

D.
dále místnělongius; pokračování:

porro, deinceps, protinus; je
ště d. ultra; a tak dále et
cetera.

dalek, -ý remotus, longinguus;
d. cesta longum iter; jsem d.
absum; další religuus.

daleko longe, procul; příliš d.
longius (progredi); z daleka
eminus; d. široko passim, ef
fuse; lonugelategue.dálkalonginguitas;| spatium;
v dálce procul; z dálky eminus.

další ceterus, religuus.
dáma raatrona; femina, mulier.
dání, rukou dáním dextra data.
daň vectigal, stipendium, exactio

(capitum); tributum; d. ze slou
pů columnarium; d. z vosku
cerarium; d. z pastvin serip
tura.

dar munus, donum, datum, do
natio; d. čestný corollarium,
praemium,

dárce auctor; štědrý d. largitor.
dareba, -ák homo neguam, ho

mo perditus.
darebáctíví neguitia;

factum.
dárek munusceulum, stips.

improbe

daremný vanus, irritus, inutilis;'
frustr a; —špatný neguam,malus.

darmo gratis frustra, neguiguam.
darmotlach nugator.
darování condonatio (bonorum),

datio; právo d. datio.

21 Č.-L.

daruji dono; condono (heredi
tatem; crimen alcui); munerido.

daří se (něco) contingit (ut),
evenit, succedit (coeptis); pro
cedo; podařilo se contigit, ut.

datuji diem litteris adscribo.
datum dies.
dav caterva, turba, globus, mul

titudo; tumultu8; nejhustší d.
confertissimi.

dávám do, praebeo, tribuo, im
pertio; d. na vůli permitto;
d. přednost v. přednost; d. v
šanc deperdo algd; d. stranou
abdo; d. kus (divadelní) fabu
lam doceo; d. příležitost k
boji copiam pugnandí facio;
d. na jevo prae me fero; d.
zprávu refero, certiorem facio ;
d. z. lidu ad populum fero;
d. si líbiti fero algd, patior;
d. naučení praecipio, moneo
atp. ; d. s bohem salvere iubeo;
dejme tomu fac, faciamu8;
d. hlasovati discessum facio;
d. usmrtiti, pohřbíti, vystavěti
atd. iuterficio, effero, facio,
aedifico atd.; d. jísti cibum
suppedito; d. vojsko přepra
viti atp. exercitum transpor
tandum curo; d. do učení atp.
algm docendum trado; d. se
někam converto, verto me al
guo; d. se do něčeho accedo
ad ., ordior, incumbo; d. se
na dráhu státnickou rem pu
blicam capesso, ad rem p. ac

122



dávání dědictví

cedo; d. se jinou cestou (ter
Hecto, converto, d. se do ně
koho peto, aggredior alam;
dá se — lze, možno přeloží se
slovesem posse s inf.; d. se
svésti, pohnouti atd. deducor,
commoveor; d. se na cestu
iter ingredior, viam capesso;
d. se na pochod proficiscor,
exeo; d. se v nebezpečí peri
culum subeo, capesso; d. se na
útěk fugam capesso, in fngam
me conicio; d. se do křiku
clamorem tolo.

dávání datio. Natio.
dávka v. daň; — příspěvek col
dávno dudum; olim; ode dávna

antiguitus, iam pridem.
dávnověkost antiguitas.
dávný antiguus; vetus.
dbalost cura, diligentia.
dbalý diligens; sollicitus de..
dbám curo alad, aspicio, rationem

habeo, respicio, inservio (famae),
laboro de. ., ago alad.

dcera filia, nata. [parvula.
dcerka, dceruška fliola; puella
decemvirát decemviratus.
dech spiritus, anima, (ovanutí)

afflatus (divinus); bez d. exani
matus (cursu).

dechnutí spiritus, anhelitus.
deklamace declamatio.
deklamační declamatorius.
deklamuji declamo, declamito.
dekurie decuria; rozdělení dle

dekurií decuriatio ; dle d. dělím
decurio.

dekurio deocurio.
delfín delphinus.
dělka longitudo (prostor),spatium

(prostor i čas), diuturnitas (čas),
longinguitas.

demagog contionator.
demagogický contionalis(senex,

genus dicendi).
demokrat populi causam agens,

gui populari causae studet;
pl. populares.

demokratický popularis.

23] Č.-L.

demokratie multitudinis domi
natus; imperium populare.

den dies, lux; dva dni biduum;
tři dni triduum, za, ve dne in
terdiu; ve dne V noci die et
nocte; druhého d. postridie;
d. před tím pridie; několik
dní na to post paucos dies,
paucis diebus post; dies certa;
stata, constituta.

denár denarius.
denně cotidie.
denní diurnus; každodenní

cotidianus; d žold diarium.
denník acta (diurna).
denunciace v. udání.
desátek decima.
desateronásobný decemplex.
desátkový decumanus (frumen
desátník (jízdy) decurio. [tum).
desátý decimus.
deset decem; po deseti deni.
desetina decima pars.
desetkrát decies.
desítiletý decemannorum, decem

annos natus.
desítipán decemvir,
deska tabula, d. kovová aes.
destička tabella.
déšť imber; pluvia. [imbrea.
deštivý pluvialis (dies); d. počasí
dešťový pluvius (aaua).
devadesát nonaginta.
devadesátkrát nonagies.
devadesátý nonagesimus.
devatenáct undeviginti.
devatenáctkrát undevicies.
devatenáctý undevicesimus.
devátý nonus.
devět novem; po devíti noveni.
devětkrát novies.
devět set nongenti.
děd avus; od d. pocházející avi

tus (possessio).
dědic heres; d. universální h. ex

asse; d. !'/„ h. ex deunce; d.
ze tří čtvrtin h. ex dodrante,
d. z jedné čtvrtiny h. auartae
partis. [(po otci).

dědictví hereditas; patrimonium
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dědička dláždím
———

dědička heres.
dědičný hereditate relictus, tra

ditus, acceptus; patrius, avifus.
dědina vicus, pagus.
dědím heres sum (alcui), heredi

tas mihi venit (ab
děj actio; res gesta, factum.
dějepis historia, rerum gestarummemoria.
dějepisec rerum scriptor, histo

ricus, auctor.
dějepisný historicus (genus).
ději Se v. stávám 80.

dějiny historia, res gestae.dějství actu
děkuji gratificor, gratias ago;

— díkem jsem povinen debeo
(alcui),

dělám ago, facio; dělám se, jako
by.. simulo algd neb guasi
neb akk. s inf. [titio.

dělení distributio; divisio, par
dělím divido, dirimo, partior, di

gero; d. se o něco communico
algd cum alguo; d. křížem de
cusso, d. rok annum desgecribo
(in duodecim menses); = oddě
luji separo, seiungo, disiungo.

dělitelný dividuus.
dělník operarius.
děravý perforatus.
děs formido.
děsím ferreo, oonsterno,perterreo;

d. se horreo, exhorresco,perhor
resco, formido (algd), obstu
pesco. [modum.

děsně formidolose,horrendum in
děsný horridus, horribilis, atrox,

formidolosus.
děti liberi.
dětský puerilis; puerorum.
dětství pueritia, aetas puerilis;

od d. a puero, a pueris.
děvče puella.
diadem diadema.
dialektik dialecticus.
dík gratia; díky grates, gratiae;

d. vzdávám gratias ago.
diktát dictata.
diktator dictator.

25] Č.-L.

diktatura dictatura.
diktuji dicto.
díl pars.
dílem partim, ex parte; d. — d.

partim — partim; et — et, vel
— vel.

dílna officina, fabrica.
dílo opus; d. umělecké artifi

cium; = čin, skutek v. toto; =
práce opera, labor.

dím dico, inguam; ut ait.. ať
nedím ne dicam.

díra foramen.
dirkovatý foraminum plenus,

perforatus.
dítě infans, puer, puella; filius,

filia; plur. liberi.
div miraculum, res mira; prodi

gium, portentum; není divu
non mirum est, non est miran
dum.

divadelní theatralis, scenicus.
divadlo theatrum; == podívaná

spectaculum.
divák spectator.
dívám se specto, aspecto (alam),

inspicio alad; d. se svrchu de
spicio alad.

dívčí puellae, puellarum.
dívčinka puellula.
divím se miror, admiror algd;

jest se čemu d. est guod mire
mur.

divný mirificus, mirus; jest mi
divno mirum videtur,
miror.

divoch homo ferus, ferox.
divokostferitas, ferocia,ferocitas.
divoký ferox, ferus; indomitus

(eguus); barbarus; = divoce
rostoucí agrestis (palma);
útěk effusa fuga; d. vzezření
horrida species.

vw.divok
dlabn cavo (lintres ex singulis

arboribus); sculpo.
dlaň palma.
dláto scalprum (fabrile).
dlažba pavimentum. [lice).
dláždím sterno (viam saxis, ei

(26



dle dodělávám

dle secundum, ad, de (communi
sententia), pro (tempore), ex
(edicto); dle toho jak prout;
dle jména nomine, dle záko
nů legibus. [deo.

dlím moror, versor; sedeo, assi
dlouho diu; dosti d. aliguam

diu; d. potom multo post; d.
do noci in multam noctem.

dlouholetý diuturnus, multorum
annorum.

dlouhý longus; procerus; 0 čase:
longinguus, diuturnus; d. vlas
capillus promissus; d. léfa per
plures annos, multis annis.

dlvužím extendo, produco.
dluh debitio (pecuniae), debitum,

peounia debita; aes alienum;
na d dáti mutuum dare.

dluhy aes alienum (conflare, con
trahere).

dlužen jsem debeo.
dlužím si mutuor (algd ab..).
dlužník obaeratus, debitor; ně

čím d. jsem debeo alocui(pecu
niam).

dlužný debitus (honor); = dlu
žen v. dlužím, dlužník.

dmu inflo (v něco algd).
dna podagra.
dnes hodie; ještě dnes, podnes

hodiegue, hodie guogue.
dnešek hodiernus dies.
dnešní hodiernus.
dní se dilucescit, illucescit.
dno solum, fundus; d. lodní ca

rina.
do in (urbem), ad (extremum vi

fae); pouhý akk.: Romam, do
mum suam; COdo ab,a (re fru
mentfaria laborare), ad (ad spe
oiem magnifico ornatu), všichni
do jednoho ad unum omnes.

doba tempus, aetas, spatium;
(= tvar) forma; vhodná d.
occasio; nějakou d. aliguam
diu, aliguantum.

dobádati se explorare algd, per
vestigare.

dobiti někoho conficere algm.

27) Č.-L.

dobojovati debello, decerto.
dobrák homo bonus.
dobro bonum, salus.
dobročinnost beneficentia.
dobročinný beneficus,benignus,
dobrodinec bene meritus de..
dobrodiní beneficium(prokázati:

facere alcui, conferre in algm).
dobrodružství res mira, casus

mirificus. [nus.
dobromyslný benignus, huma
dobrota bonitas (agrorum, in

genii), benevolentia, humanitaa.
dobrotivost benignitas.
dobrotivý benignus, humanus,

almus. [u-tro.
dobrovolně sponte (mea atd.),
dobrovolník voluntarius.
dobrovolný volunfarius, gratui

tus. [(senatus),
dobrozdáníarbitrium, anctoritas
dobrý bonus; d. jméno fama;

d. cesta via commoda, facilis;
d. vůle voluntas; d. zpráva
Jaetus nuntius; d. zrak oculi
acres; dobrých pět set admo
dum auingenti.

dobře bene, recte; belle, apte,
commode.

dobytče pecus, -dis; d. obětní
hostia, victima.

dobytčí boarius, pecuarius,
dobytek pecus, oris; armenta;

d. tažný iumentum.
dobytelný expugnabilis.
dobýti capere, expugnare; sibi

parare.
dobytí expugnatio.
dobývám oppugno; kovůd. ef

fodio; d. si v. dosahuji.
dobývání oppugnatio; obsidio.
dobyvatel (kdo něčeho dobyl)

expugnator.
docíliti v. dosíci.
dočasný temporarius (liberalitas,

amicitia). [tio.
dodatek supplementum, adiunc
dodávám subministro, addo (ani

mum), suppedito (vires).
dodělávám perficio, perago.
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dohad
——t+
dohad coniectura.
dohaduji se conicio, coniecto.
doháním conseguor; aeguo algm.
dohled tutela, custodia.
dohlédnouti prospicio; k čemu,

na co inspicio, curo, video.
dohlížím v. předch.
dohlížitel curator, custos.
dohnati compello (ad arma, ad

lagueum), impello, cogo.
dohoditi adicio (telum).
dohodnouti se consentio cum

algo de..; convenit cum..,
inter.. (na čem: pax).

dohodnutí decisio (de aeguitate),compromissum, foedus; dle d.
ex conventu. [ros).

dohoniti asseguor (senectus' pue
dohra exodium.
dohráti ludendi finem facio.
dohromady in unum locum;

všichni d. universi, cunoti.
docházím pervenio, commeo0;

ventito; (== dosahuji) conse
guor, asseguor, impetro, adi
piscor, nanciscor; © věcech
neživých: commeo (litterae);(zásoba)deficio© (viresme
d-unf).

dojem affectio; motus animi.
dojeti pervehor, pervenio.
dojím mulgeo.
dojímám afficio (animum), com

moveo, permoveo; tango (mo
dice).

dojista certo (scio).
dojísti consumo alad.
dojíti v. docházím.
dojíždím (na koni) adeguito (ad

neb dat.); často d. crebro venio,
ventito.

dokázaný apertus (crimen), con
victus (factum), probatus.

dokazuji testor, declaro, de
monstro, approbo (alcui alad),
argumentor (algd); d. nespráv
nost něčeho arguo (alad); co
arguo (errorem); — provésti,
vykonati perficio.

doklad documentum, exemplum.

Č.-L.29]

domnělý

dokládám (v řeči) addo.
dokládám se contestor (caelum);

v. zapřísahám.
dokonalost perfectio (in omnibus

rebus); virtus.
dokonalý perfectus, absolutus,emendatus,expletus© (forma

honestatis).
dokonání poractio.
dokonávám perficio, absolvo,

exigo,transigo, consummoalad,
defungor algua re.

dokonce omnino, prorsus; uti
gue (ne u. experire vellet im
perium).

dokončení absolutio, confectio
(ibri, belli); d. řeči peroratio.

dokoněiti perficio, conficio, per
ago, absolvo.

dokud v. pokud.
dole infra; nejdoleji infimo loco.
doléhám insto alcui, premo

algm; prosbami d. precibus
exigo algd ab.., precibus fa
tigo algm.

dolejší inferior.
dolina locus demissus, vallic.
doložení, s tím d. his (vet bis)

additis, [s de-.
dolů deorsum; slovesy složenými
doly metalla, secturae, d. solné

salinae.
doma domi.
domácí domesticus, familiaris,

intestinus, patrius, vernaculus.
domácnost familia, res familiaris.
domáhám se appeto, affecto,

consector (opes); posco, peto
(alad). (rei).

domáhání se consectatio (alcs
domek aedicula, casa.
domlouvám moneo; castigo, re

prehendo, obiurgo, vitupero
algm.

domlnva monitio, — pokárání
compellatio, reprehensio.

domluviti peroro; d. se v. smlu
viti se.

domnělý coniecturalis (causae);
gui videtur.
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domněnka dosíci

domněnka, -ní opinio, suspicio,
coniectura; sententi ; dle mého
d. ut mea fert opinio.

domnívám se arbiftror, reor,
existimo, puto, suspicor; d-je
se ratus.

domoci se čeho v. domáhám se.
domov domus,domicilium,patria.
domovník ostiarius.
domů domum.
domysl v. domněnka.
domýšlím se conicio;

mnívám se v. toto.
domýšlivě arroganter, insolenter.
domýšlivost arrogantia.

domýštvý arrogans, insolens.donášeč delator, index.
donášení delatio; d. vody agua

tio, d. dříví lignatio.
donésti affero, perfero, refero;

= udati defero; d. se permano,
perlatum esse, pervenio.

donucení vis; Z d. coactus.
donutiti compello (ad arma);

v. nutím, doháním.
dopadám accido (tela graviter),

cado (res aliter); zastihuji
deprehendo (algm in..).

dopadení deprehensio.
dopadnouti někoho comprehěn

dere, deprehendere algm.
dopíditi se reperio, invenio, in

vestigo.
dopis litterae, epistula.
dopsati někomu litteras alcui

mitto. [venio.
doplavati anno (ad-), nando per
doplaviti se navi devehi, pervenire.
doplněk supplementum.,
doplňuji compleo,expleo, suppieo

egiones),
doplouti pervehi.
dopola semi- (-animis, -ustus).
dopoledne ante meridiem, mane.
dopomáhám adiuvo algm ad

algd asseguendum. |terae).
doporoučecí commendaticius (lit
doporoučím commendo, (alad),

suffragor (alcui)
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do

—

—————————.

doporučení commendatio; d. ho.
dný commendabilis.

dopouštím v. dovoluji.
dopouštím se committo (faoinus),

perpetro.
dopracovati se něčeho labore

sibi algd parare.
doprava subvectio (frumenti),

d. potravin commeatus.
dopravní veotorius (navigium),dopravujiimporto,© deporto,

supporto, reporto, deduco, de
veho, adveho ; transporto, trans
veho. phi).

doprošovatel Aagitator (trium
doprošuji se imploro, deprecor

(pacem).
doprovázení assectatio.
doprovázím proseguor, comitor

algm. (permitto.
dopřáti komu čeho concedo,
dopřáti si bene sibi facere.
doptati se percontando reperio
dopustiti něco concedo, per

mitto algd alocui.
dopustiti se committo algd, per

petro (caedem).
dopuštění, d-ím božímdivinitus.
dorážím peto, appeto (alad),

insto (aleui), premo, lacesso
(algra), insector, irruo; accido
(clamor ad aures); někoho con
fcio. [oppugnatio,

dorážení petitio; impugnatio;
dorostlý adultus.
dorozumění consensio, -us.
doručuji trado; d. list lití

reddo.
dorůstám adolesco.
dosahuji adipiscor, impetro, asse

guor, nanciscor, paro mihi;
ascendo; reporto (victoriam);
v. docházím.

dosavad v. dosud, posud.
dosavadní aui adhuc fuit,
dosažení adeptio.
dosednouti consido; na trůn im

perium inire, capessere, in reg
num succedere.

dosíci v. dosahuji.
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doslech dovozujl

doslech auditio (a-ne expetere).
doslechnouti v. doslýchám.
dosloužiti emereor.
doslov epilogus.
doslovně ad verbum.
doslýchám se comperio, exaudio;

perf. ad aures meas pervenit.
dospělost maturitas.
dospělý adultus, puber, maturus;

nubilis (virgo).
dospívám adolesco; d. kam per

venio, v. docházím.
dostačuji satis sum, subsisto,

sufficio. [esse videtur.
dostatečný aui satis est nebo
dostatek copia; s d. satis.
dostáti slovu atp. fidem servare,

praestare; promissum fenere;
oficium explere.

dostati se někam pervenio, in
cido (in manus (hostim), cado
(sub dicionem, in potestatem),
devenio (in loca adversa).

dostávám accipio; nancisor, im
pet:o; v. dosahuji a docházím;
d. seobvenio, devenio, v. dostati
se; d. hněv, žízeň iram, sitim
colligo; d. se mi něčeho ob
tingit, cedit algd, ad me per
venit; nedostává se deest.

dostavení se.adventus. [venire.
dostaviti se appareo, adsum;
dosti satis, afatim; d. mám

oontentus sum algua re; taedet
me huius rei; d. dlouho ali
guamdiu; d.značný aliguantus;
d. učiniti satisfacio (aloui).

dostihnouti asseguor (algm),
COnSeau0r; vyrovnati se
adaeauare (altitudinem muri);
d. hledím aemulor, imitor.

dostiučinění satisfactio.dostoupiti| escendo,
(montem).

dostřel na d. přijíti ad teli con
iectum venio. (nunc.

dosud, až dosud adhuc, etiam
dosvěděuji testor, testificor; te

stis sum alcs rei; affirmo, te
stimonio contirmo alad.

Č.-L.

=

ascendo

gal B

dotáhnouti v. dojíti.
dotaz rogatio, interrogatio, per

confatio.
dotazovatel consultor(o klientu).
dotazuji se interrogo algmde. .,

guaero algd ex. .* „consulo
alam (o radu). [isre.

dotčený aguemsupra dixi; ille,
dotek contagio.
dotírám attempto

premo (hostes).
dotírání se k úřadu ambitus.
dotíravost procacitas.
dotíravý molestus, procax.
dotkávám detexo.
dotknutí tactus, contagio.
dotříti se se insinuare (in ami

citiam).
dotýkám se tango, attingo, cca

tingo (ferram osculo); breviter
commemoro, perstringo.

dotvrditi confirmo.
doučiti perdisco.
doufám spero (algd ab.. .), spem

habeo, pono, colloco (in algo).
doupě specus, cubile.
doušek haustus.
dovádění lascivia.
dovádím 1. adduco, deduco, por

duco; 2. lascivio.
dovážím importo, inveho, ad-,

subveho, supporto, deporto.
dovedně scienter.
dovednost sollertia, scientia,
dovedný sollers, prudena.
dovídám se comperio, rescisco,

certior fio.dovnitřintrorsus,intro.© (tis).
dovolená commeatus(totius aesta
dovolení venia; concessus (pouze

abl. concessu omnium s dovo
lením), permissus (permissu);
bez. d. invito (me).

dovolený auodlicet, věc d. fas;
d-o jest licet, fas est.

dovoluji permitto, patior, Bino,
concedo, do (fransitum, iter).

dovoz (spíže) čommeatus, vec
tura, subvectio.

dovozuji demonstro, probo

(inimicos),
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dovršuji dříve

dovršuji cumulo, compleo, im
pleo.

dozírám v. dohlížím.
doznání confessio (culpae).
doznávámfateor, confiteoralad;

experior, percipio (dolorem);
d. pochvaly atp. laudor.

dozor custodia, cura.
dozorce custos; praefectus; d. v

atriu atriensis.
dozpívati decanto.dozrávám maturesco.
dožaduji v. žádám.
dožíti se čeho video algd; com

pleo (centum annos).
doživotně perpetuo.
doživotní perpetuns,sempiternus.
dráha via, cursus, iter; curricu

lum.
drahný v. mnohý,veliký, dlouhý.
draho care, magno (emere).
drahocenný pretiosus, magm

pretii.
drahokam gemma; d-y posázený

gemmatus, gemmeus (frulla).
drahota caritas (annonae).
drahý impensus, pret1:08us,carus
drak draco.
dramatický scenicus.
drancování populatio, direptio
drancuji diripio, populor, vasto;

praedor.
dráp urnguis.
deru vello, evello, scindo; d. se

o něcocontendo de..
dravec bestia rapax.
dravost (o řece)rapiditas; jinak

rapacitas,
dravý rapax; (o řece) rapidus.
dražba auctio; d-ou prodávám,

d-u konám auctionor; sub ha
sta vendo; d-y se účastním
ad hastam accedo.

dráždění přísl. tvar slovesa la
cesso ; irritatio; illecebra.

dráždím lacesso, stimulo; — lá
kám illicio, pellicio,

dražební auctionarius (tabulae)
drážka coagmentum.
drn cacspes.

35) Č.-L.

drobný minutus; parvus, parvu[cera.

droby obětních zvířat exta, visdroždí faex.
drsně horride (dicere).
drsnost asperitas.
drsný asper.
druh genus; — společník socius,

consors, contubernalis; druho
vé aui adsunt; gregales.

drubdy —=časem interdum, non
numaguam; v. kdysi, někdy.

druhový generalis.
druhý secundus, alter (ze dvou);

podrahéalias; za druhé dein
de; d-ho dne:po-tridie; jeden
-d. alter—alter, alius—alius.

druidové druides neb—ae.
družím aggrego; sociumadiungo
družina familia, gui adsunt, co

mites, comitatus; d. vojevůd
cova cohors praetoria.

družka socia, comes.
družnost communitfas,
drva ligna.
drze arroganter, confidenter (re

sistere), ferociter.
drzost procacitas, audacia, petu

lantia, arrogantia; impudentia.
drzý petulans, procax, impudens,

audax, animosus.
držadlo ansa, manubrium.
držení possessio; d. těla habitus

corporis; V d. mám possideo.
držím teneo, obtineo, habeo,

possideo ; v mezích d. cohibeo,
contineo; d. pohromadě con
tineo, cohibeo; d. s kým sto
cum algo, ab algo; d. se čeho
teneo, retineo alad.

držitel Possessor.
dřeň medulla.
dřevař lignator.
dřevce hasta, hastile, iaculum.
dřevěný ligneus,
dřevo lignum, materia; drva

ligna, d. opatřuji lignor, ma
terior.

dříve prior, prius, ante, antea.
pridem; d. než priusguam,
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dřívější dva
——

anteguam nejdříve primus,
z počátku primo; co nejdříve
primo guogue tempore.

dřívější pristinus, prior, supe
rior, proximus.

dříví v. dřevo.
dub guercus, ilex.
duben Aprilis.
duha arcus.
duch animus, anima, spiritus;

ingenium; d-ové zemřelých
manes; ducha dávám něčemu
animo alad. [niose.

duchaplně acute (dicere), inge
duchaplný ingeniosus, acutus.
důchod vectigal; guaestus.
duji v něco inflo algd, d. na

proti afflo(rumoris nescio guid).
důkaz testimonium, indicium,

documentum, argumentum; ar
gumentatio, approbatio, de
ductio.

důkladně accurate, subtiliter,
diligenter.

důkladnost subtilitas; diligentia.
důkladný accuratus, subtilis;

perfectus.
důl fovea, scrobis; doly metalla;

d. stříbrný argentaria; d. že
lezný ferraria; d. pískový are
naria.

důležitost gravitas, momentum,
magnitudo.

důležitý gravis, serius, magnus.
dům domus, aedes, ium; tectum ;

doma, v domě domi; ve svém
d. domi suae; domů domum;
z domu domo.

důmysl consilium, ingenium,
intelligentia, sapientia.

důmyslně argute, ingeniosge,pru
denter.

důmyslnost argutiae; v. důmysl.
důmyslný callidus, prudens, in

geniosus.
dunění fremifus, strepitus,
dunící fremebundus.
duním fremo, strepo.
dupám pedem supplodo.
dupání supplosio pedis. t
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důraz vis, pondus, gravitas.
důrazně graviter (congueri).
důraznost nervi (orationis).
důrazný gravis.
důsledek consecutio, adiuncta.
důsledně constanter.
důslednost constanti .
důsledný constans; jsem si d.

consto mihi.
dusot fremitus.
důstojenství honor, gradus.
důstojně ample, digne, graviter,

honeste, honorifice (respondere).důstojnostdignitas,| gradus,
honor, decus, honestas.

důstojný dignus,honestus,gravis.
duše anima, animus. [busý.
duševní animi (perturbatio, mor
dutí HAatus.
dutina caverna, cavum.
důtka reprehensio, castigatio.
důtklivý vehemens; gravis.
důtky fagellum.
dutý cavus; o zvuku raucus.
důvěra fides, fiducia, confsio

(firma animi); s d-ou anime
fidenti.

důvěrně familiariter.
důvěrník .familiaris.
důvěrný coniunctus (stupňujese),

familiaris; d-nější interior;
nej-ší intimus; d-ný přítel
familiaris (Antonii); d-népřá
telství familiaritas. ©

důvěřivě confidenter, fidenter.
důvěřivost fiducia.
důvěřivý fidens, credulus.
důvěřují fido, confido.
důvod argumentum, causa, ratio;

bez d. neguiguam.
důvtip ingenium, sagacitas, acu

men ingenii.
důvtipně argute, salse, facete.
důvtipný ingeniosus, subtilis;

salsus, facetus.
dva duo; dvě stě ducenti; dva

tisíce duo milia; dva dni bi
duum; dva roky biennium;
dva měsíce bimensis; po dvou
bini.
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dvacátý existuji

dvacátý vicesimus.
dvacet viginti (neskl.).
dvacetina vicesima.
dvacetkrát vicies.
dvakrát bis; d. tolik alterum

tantum., deni.
dvanáct duodecim; po d-ti duo
dvanáctkrát duodecies.
dvanáctý duodecimus.
dvé par (fratrum); na dvé in duas

partes, bipertito.
dvéře ianua, fores; ostium.
dveřeje valvae, postis.
dveřné ostiarium.
dveřní ostiarius.
dvojako dupliciter, bifariam.
dvojčata fratres gemini; gemelli.
dvojdílný bipartitus (divisio).

jhlavý biceps (puella).
dvojí duplex, anceps (periculum).
dvojitý duplex, anceps (acies),

gominus.
dvojklaný bifurcus.
dvojkolka gallská essedum; v.
dvojliberka bilibra.
dvojměsíčný bimestris.
dvojmo bipartito.
dvojnásobím duplico.
dvojnásobný (dvojitý) duplex;

(dvakrát tolik) duplus (pecunia).
dvojnožec (= člověk) bipes.
dvojpáni duumviri.
dvojroční bimus.
dvojsmyslně ambigue.

[kočár..

dvojsmyslnost ambages, ambi.
guitas, amphibolia.

dvojsmyslný ambiguus.
dvojspřežení iumenta iuncta.
dvojstopý bipedalis,
dvojveslice biremis.
dvojveslý biremis.:
dvojvýznamnost amphibolia.
dvojvýznamnýanceps (verbum)
dvofanstvo aula.
dvořenín aulicus, pl. regii.
dvouletí biennium.
dvůr — statek praedium; villa;

dvory — pronajatá -latifundia
arationes; d. knížecí aula (i
dvořanstvo). [duco,

dýchám spiro, respiro, epiritum
dýchání respiratio.
dychtění v. dychtím, dychtivost
dychtím aveo (algd, inf.) peto,

concupisco, appeto, sector, ge
stio (senatum delere); sérvio,
studeo (gloriae).

dychtivě avide, appetenter.
dychtivost appetentia (laudis),

aviditas (cibi), cupiditas, cu.
pido (gloriae).

dychtivý appetens, cupidus.
dýka sica, pugio.
dým fumus.
dýmám fumo.
džbán cadus, amphora; d. na

vodu hydria.
džber cupa.

E,
afor ephorus.
ejhlel ecce.
energie acrimonia.
epideiktický demonstrstivus; e.

druh řeči demonstratio.

| epický epicus.
epos carmen epicum,
erotický amatorius.
existuji exsto (merifuvw),exsisto

consto (seripta).



falešně hanopis

F.
falešně false.
falešný falsus, adulterinus (nu

mus).
falšuji adultero (ius

vw.kazím, porušuji.
fanatický fanaticus, insanus.
fantastický delirus, ineptus.
tetialové fetiales.
fiala, -ka viola.
fík ficus; £. sušený carica, caunea.
filolog grammaticus.
filologický grammaticus.
filologie grammatica.
filosof philosophus.

civile);

filosofický philosophorum, ph1
losophiae, de philosophia (libri).

filosofie philosophia.
filosofuji philosophor.
finance res familiaris; státní vec

tigalia publica, pecunia publica.
finančnictví — správa financí

dispensatio (pecuniae, aerarii).
flétna tibia, fistula.
formuji formo, fingo.
formule formula; £f. žalobní

actio; £. zaříkací carmen.
foukám lo, inflo.
fraška mimus.
fraškovitý ridiculus, scurrilia.

G.
gallský Gallus, Gallicus, Gallo

rum, Galiiae. | gymnasium gymnasium.

H.
had anguis, serpens.
hadač — věštec vates; h. z letu

ptáků augur; z vnitřností zví
řat haruspex.

hadačství haruspicina (t. ars.).
hádám se altercor, rixor.
hádání řečnické concertatio.
hádanka aenigma.
hádek anguiculus.
hadí anguinus, viperinus.
hádka altercatio, rixa.
hadr pannus.
háj lucus, nemus.
hájení derensio (urbium); propu

gnatio; v. hájím.
hájím defendo, causam alocuius

ago, propugno; h. práv lidu
causam populi ago.

4U Č.-L.

hák falx, harpago, hamus;
cus; h. bořicí corvus.

hana reprehensio, %rruperatio;
contumelia, probrum; vitium.

hanba ignominia, dedecus, infa
mia; flagitium, turpitudo.

hanbím se pudet me alcs rei.
hánce conviciator, reprehensor.
hanebně Aagitiose, foede, t..r

piter.
hanebnost turpitudo, Aagitium.
hanebný turpis, foedus, infamis,

nefarius.
haním reprehendo, vitupero.
hanlivý famosus, probrosus (car

men); v. potupný.
hanobím foedo, dedecoro.
hanopis libellus famosus.
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harcovník hloupost

harcovník concursator,excursor,
propugnaftor.

harcuji propugno, concurso.
harmonický concors(sonus,ami

citia).

harmonie concentioo ruraoě?concentus, consensus (naturae).
harmonnji concordo; v.

hlasím, shoduji se.
hasím restinguo; sedo; "ízeň si

tim expleo.
hašteření convicium, iurgium.
hašteřím se iurgo,litigo (cum..).
havran corvus.
házím iacio, iacto,

mitto ; h. zpět reicio.
hbitě mobiliter, expedite; v. hbitý.hbitost© pernicitas,| alacritas;

v. rychlost. [cer, velox.
hbitý promptus, expeditus; ala
hebkost mollitia.
hebký mollis.
hejloté hilotae.
hejno examen, grex, turba.
hemžím Se scateo, refertus sum,

redundo (alga re).
herec histrio, actor.
hermovky Hermae.
herojský heroicus (tempora).
heslo signum, tessera; sententia,

dictum.
hezký bellus, lepidus, pulcher;

hezky — značně aliguantum;
satis (magnus).

hezoučký bellus.
historický historicus (genus).
historie v. dějepis.
hlad fames; inedia. jceo.
hladím polio; mulceo, permul
hladina aeguor (camporum), hl.

mořská aeguor.
hladkost levitas.
hladký levis.
hladovím esurio.
hladový esuriens; ieiunus.
hlahol sonitus.
hlaholím sono.
hlas vox (silnýmagna);= zpráva

rumor; — pověst v. šotn; = hla
sování suffragium (ferre).

Č.-L.

BOU

conicio,

43]

hlásám indico, praedico.
hlasatel praeco.
hlásím nuntio, renuntio; pro.

fiteor; h. se k službě vojenský
nomina dare.

blasování suffragium.
hlasuji censeo, suffragium fero

sententiam dico; h. s někým
pedibus eo in sententiam alca,
senfentiam alcs seguor.

hlava caput; jde o hlavu vita
agitur; tvrdá hh, pertinacia,
o své h. suo privato consilio;
dle hlav viritim; hlavu ztratiti
perturbari; na h. padlý mente
captus; h-u vysoko nesu c. ex.
tollo. [primis.

hlavně maxime, praecipue, im.
hlavní capitalis, gravissimus (te.

stis), summus (res), maximua
(fumen); princeps (persona);
h. věc, požadavek, zásada atp.
caput.

hle! ecce, en.
hledám auaero, investigo, ro

guiro; peto (salutem fuga).
hledání investigatio (veri).
hledaný auaesitus.
hledím specto, aspicio, intuenr

algd; h. svrchu despicio; —
snažím se v. toto.; h. k čemu
respicio alad, rationem habeo
alcs rei.

hlediště cavea.
hlemýžď cochlea.
hlídač custos, vigil.
hlídám custodio, servo, tueor,

== na stráži jsem excubo, vi
gilias ago.

hlídka custodia, vigilia, excu
biae, excubitores.

hlína lutum.
hliněný Actilis.
hlinka bílá k natírání neb peče

tění creta, pečetní cretula.
hioub: z hloubi altus (tres pedes).
hloubka altitudo; profundum.
hlouček pauci. exiguus numerus.
hloupost stultitia; plur. inep

tiae, nugae.
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hloupý honosivý

ploupý stultus; femerarius.
pltám devoro (orationem..
hlubina gurges; profundum.
pluboko alte, penitus; h. do no

ci ad multam noctem.
pluboký altus, profundus; de

missus, gravis (8onus).
plučení strepitus, fremitus.
plačím fremo, strepo.
hlučný tumultuosus, turbidus;

freagnens, celeber (locus).
plachost surditas.
hlachý surdus.
hluk strepitus, fremitus, tumultus.
hlupák baro; homo stultus.
hmat factus.
hmatám attrecto alad.
hmota materia, moles.
hmotnost concretio (mortalis).
hmotný corporeus, corporis.
hnát crus, femur; 08.
hned, ihned statim, confestim,

protimus, continuo; h. .
alias — alias, modo — modo.

hnětu depso; premo.
hněv ira.
hněvám iratum facio algm, iram

alcs moveo.
hněvám se irascor, succenseo.
hněvivost iracundia.
hněvivý iracundus.
hnízdo nidus.
hnojím stercoro (agrum).
hnůj stercus, fimus.
hnus fastidium, taedium.
hnnsím si fastidio; taedet me

alcs rei.
hnusný taeter, foedus.
hnutí motus, perturbatio; tu

multus,
hod iactus ; — slavnost dies festus.
hoden dignus (fide; gui ametur).
hodím Se convenio (na někoho

in algm, někomu: aloui).
hodina hora.
hodiny (stroj) horae; h. vodní

clepsydra.
hodlám in animo habeo, cogito

(s inf.); partic. fut. — urus
sum; statui, constitui (s inf.).

45] Č.-L.

hodně aliguantum; bene (mag
nus, potus); o h. aliguanto
(melius).

hodnost dignitas; meritum.
hodnota pretium.
hodnověrnost fides.
hodnověrný fide dignus, gravis;

o věci: credibilis.
hodný dignus (cognitione, me

moria; gui aliguando imperet);
h. kus aliguantum (agri); bo
nus, probus; — vhodnýv. toto.

hodování comissatio.
hodovník epulo, conviva.
hodový epularis.
hoduji epulor, comissor, společ

ně h. convivor.
hody epulae; v. hostina.
hoch puer.
hojím sano.
hojně ample, copiose, crebro;

freguenter; liberaliter; hojněji
affluentins, amplius; h. navětě
vovaný celeber (locus).

hojnost copia, abundantia,afu
entia, freguentia. celebritas.

hojný creber, copiosus, freguens,
multus, uber, largus, abundans;
h. návštěva, h. počet celebritas.

holeň ocrus.
holič tonsor.
holím rado, tondeo.
holobradý imberbis.
holub columbus; -ice columba.
holubí columbinus.
holý nudus.
hon stadium; v. násl.
honba venatio, aucupium (ver

borum). [ter.
honem propere; raptim, festinan
honicí vena'icus.
honěný v něčemversatus in..

peritus alcs rei.
honím agito (aves), veňor, excito.

(feras), aucupor (utilitatem),
sector; perseguor.

honosení se gloriatio, iactatio.
honosím se v. chlubím se.
honosivost insolentia, ostentatio.
honosivý v. chlubný.
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hora

hora mons; hory v. doly
horal montanus.
horečka, febris.
horem pádem praeceps.
horko calor; aestus, ardor.
horký calidus; aestuosus (Cala

bria); jsem h. caleo.
horlivě studiose, industrie.

horlivý studiosus, alacer, enixus.hornatina loca montuosa.
hornatý montuosus.
horní superus, superior.
hornictví metalla.
horoucí ardens, vehemena.
horský montanus.
horstvo montes.
horšení se indignatio.
horší peior.
horším se indignor, irascor; de

terior, peior fio, ingravesco.,
hoře aegritudo, dolor, luctus,

maeror.
hořejší superior. [tatio.
hořekování comploratio, lamen
hořekuji lamentor.
hořím ardeo, fiagro, conflagro.
hořkost acerbitas.
hořký amarus, acerbus.
hospoda deversorium; h — ou

býti deversor (hac in domo).
hospodárnost diligentia.
hospodárný diligens.
hospodář pater familias; -= rol

ník v. toto"
hospodařím rem familiarem ad

ministro, res domesticas curo.
hospodářství res familiaris, res

domesticae ; cura, administratio
rei familiaris; h. polní res ru
stica,

hospodyně mater familias.hospůdka cauponula.
host hospes, conviva, deversor.
hostina convivium, epulae, cena,

dominium.
hostinnost liberalitas.
hostinný hospitalis, liberalis.hostitel© convivator,dominus

convivii, hospes.
hostím hospitio excipio algm.

47) Č.-L.

hrdina m
hošík puerulus. [ditus,
hotov, paratus, promptu8; expe.
hotový perfectus, absolutus; h. k

boji expeditus; h-é peníze pe.
cunia numerata, p. praesens.

houba spongia.
houf v. zástup, dav.
houfně gregatim (conicere in lau.

fumias). ©
houně (na koně)cento,ephipnium,
houština silva densa, virgultum,
houžev copula, funis.
hovado bestia; belua; peocus.
hovězí bubulus.
hovím indulgeo, servio (oupidi.

tatibus).
hovor sermo, colloguium.
hovorna exedra.
hovorný dicax.
hození coniectus.
hra ludus; h. v kostky alea (hra

hazardní); cantus (citharae);
h. v míč pila.

hráč lusor; v kostky aleator, na
citeru a zpěvák citharoedus.

hračka ludus, ludicrum; plur.
nugae.

hrad arx; h. královský regia.
hradba propugnaculum, muni

mentum, munitio; h-y moenia,
hradební muralis.
hradec castellum.
hradím munio, saepio, saepto

cireumdo.
hraji ludo; cano (fidibus), h. na

citeru citharizo.
hranice = hromadastrues,rogus;

== meze finis, terminus, deter
minatio (mundi); h. stanovím
determino algd.

hraničím adiaceo (agro Romano),
attingo algd.

hraničný in confinio situs, adia
cens; h. čára limes.

hráz agger, moles.
hrbolatý confragosus.
hrčím strepo, murmuro.
hrdelní capitalis (crimen, causa);

capitis (iudicium).
hrdina vir fortis, heros.
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hrdinský
a
prdinský heroicus (versus); for

tis, fortissimus.
prdinství animus fortis, virtus;

res fortiter, praeclare gesta.
prdlo iugulum, collum, gula;

h-a odsuzuji capitis damno.
hrdost superbia, insolentia, ani

mus.
hrdý superbus, insolens, elatus.
hrnec olla.
brnu se fluo, profluo, effundor;

curro, concurro, irruo (in. .).
hrob bustum, sepulerum,fumulus.
hrobka sepulcrum.
brom tonitrus; h. udeřil do ně

čeho algd de caelo tactum est.
bromada acervus, congeries,

strues, cumulus; h. lidí, shro
máždění concilium, multitudo,
turba.

hromadění freguentatio (verbo
rum), coacervatio.

hromadím cumulo, coacarvo, ac
cumulo, confundo, congero,con
struo (acervos nummorum).

hromadně acervatim, gregatim.
bromadný (úsudek) acervalis.
hrot (kopí) ferrum, cuspis, mu

ero (gladii).
hrouda gleba.
hrozba minatio, minae.
hrozebný minax, minifans.
brozím minor, minitor (alad),

immineo; denuntio, insto, im
pendeo,

hrozim se horreo,
poerhorresco alad.

hrozný atrox, terribilis, horridus,
horribilis, horrificus (bellum),
detestabilis (scelus).

hrst manus; manipulus; guantum
manu capi potest. (merus.

brstka manus, pauci, parvus nu
hrtan faux. [nus.
hrubý asper, rusticus, inhuma
hruď pectus.
hruška pirus; ovoce pirum.
hrůza horror, terror, formido.
hrůzyplný horrificus; v. hrozný.
hryzu rodo, mordeo.

Č.-L.

reformido,

49]

býbám

hřbet tergum, iugum, dorsum.
hřeb clavus.
hřeben na česání pecten; jinak

culmen, fastigium; Oh. hory
iugum, dorsum.

hřeji — zahřívám calfacio; =
teplo vydávám caleo.

hřeším pecoo.
hříbě eguuleus, pullus eguinus.
hříčka ludibrium, nugae.
hřích peccatum, nefas.
hřímám v. hřmím.
hřímání tonitrua; fragor caeli.
hříva iuba.
hřivna talentum.
hřmot strepitus, fremitus.
hřmotím tumultuor, fremo con

crepo, sírepo.
huba bucca, v. ústa.
hubením macesco.
hubenost macies, exilitas.
hubený exilis, macer;

(victus)
hubička osculum.
hubím perdo, deleo.
habuji obiurgo, increpito (algm),

conviciis consector.
hučení fremitus, strepitus.
hučící fremebundus.
hučím fremo, strepo.
hudba musica, captus.
hukot fremitus.
hůl baculum, clava, fustis.
hůlka bacillum.
humno area.
huňatý hirtus.
hůře peius.
husa anser.
hustý densus, artus, crassus, con

fertus; voncretus,
hvězda stella, sidus, psí h. ca

nicula.
hvězdář astrologus.
hvězdářství astrologia.
hvězdopravec astrologus.
hvízdám sibilo.
hvízdání sibilus.
hvozd saltus,
hvozdnatý salfuosus.
hýbám moveo.

aridus

[50



hýbání

hýbání agitatio,
hýčkám foveo.
hynu pereo, ahsumor.
hýření bacchatio.
hýřil ganeo, asotus, comissator,

heluo.

chovanec

hýřím helnor.
hýřivost luxuria, heluatio.
hýřivý luxuriosus, prodigus.
hyzdím deformo algm, deform:

tatem affero (alcui), maculc
dedecoro (algm).

Ch.
chabnu languesoo.
chabost languor.
chabý remissus, languidus; ch.

jsem frigeo.
chaluha alga. [minum).
chápavost captus (ut est c. ho
chápu prehendo, com-, capio,

arripio, capesso (cibum); ch.
Se capesso, arripio (facultatem
laedendi).

charakteristický proprius.
chátra vulgus, faex.
chatrč casa, gurgustium, fugurinm.
chatrnost tenuifas.
chatrný exilis, tenuis, vilis, ob

soletus, tritus,
chci volo, cupio, opto; hod

lám v. toto; raději ch. malo;
nechci nolo.

chechtám se cachinno.
chlad frigus; umbra.
chladím refrigero.
ebladný frigidus; ch. jsem frigeo.
chlácholení sedatio (animi), pla

catio
echlácholím lenio, placo, mitigo.
chlapec puer.
chlapecký puerilis.
chlapectví pueritia; od ch. a

puero, za našeho ch. nobis
pueris.

chlapeček puerulus.
chlazení refrigeratio.
chléb panis; ch. pro čeleď p.

cibarius.
chlév stabulum, conclave.
chlípnost libido,

51] Č.-L.

——

chlipný libidinosus; delicatus.
chlívek hara.
chlouba ostentatio, gloriatic

lactatio.
chlubím se glorior, ostento.
chlubně gloriose.
chlubný gloriosus.
chlum collis.
chlap pilus.
chlupatý pilosus, hirsus.
chmura nimbus, nubes.
chmurný nubilus, tristis.
chmýří lanugo.
chobot — záliv sinus; sloní pro

boscis, dis.
chod v. chůze. [ticur
chodba ambulatio; sloupová por
chodec pedes, viator.
chodím ambulo, commeo (tuto'

eo (pedibus), incedo.
chochol crista,
chorobnost aegrotatio.
choť coniunx.
choulostivím effeminor, mollior
choulostivost mollitia.
choulostivý mollis, effeminatus
choutka libido; cupiditas.
chov dobytka res pecuaria.
chovám servo, conservo; susti

neo, sustento, alo, gero (inimi
citias, amicitiam); ch Se ger
me (pro cive), ago me; ch. s
klidně guiesco; ch v záloz
reservo; ch. v lásce diligo
ch. v úctě colo; ch. v tajnost
oceulto, celo; ch. V pamět
memori8 teneo.

chovanec alumnus.
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chování chýžeT
chování mores; v. chovám.
chovanka alumna.
chrabrost fortitudo, virtus.
chrabrý fortis; v. udatný.
chrám $femplum, fanum, aedes

(-is), delubrum.
chráněnec oliens.
chráním defendo, tueor, tego,

protego, obtego; ch. se vito,
caveo algm.

ehraplavý raucus.
chrastí sarmentum, virgultum.
chrlím vomo, eicio.
chrochtání grunnitus.
chromý claudus (altero pede).
chřadnu tabesco.
chřadnutí tabes, macies.
chřestačka crotalum.
chřestění strepitus.
chřestím strepo. [(belli),
chřtán faux, zvl. plur. fauces
chtíč cupido; libido.
chtivost cupiditas, appetentia,

aviditas. (dychtivý.
chtivý avidus; v. žádostivý,
chudák homo inops, —=žebrák

mendicus; nebožák homo
miser.

chudina egentes, pauperes.
chudoba paupertas.
chudý pauper, inops.
churavím aegroto.
churavý aeger, aegrofus.
ehut smysl gustatus; gustus (lau

dis), appetitus, cupiditas, stu
dium; = chut věcí sapor.

chutnám něco sapio, gusto.
chutnost suavitas, dulcedo.
chutný iucundi saporis, dulcis;

guavis.
chůze ingressus.
chvála laus, laudatio; benedic

tum; Ch. hodný laudandus,
laude dignus, probandus.

ehvalitebný laudabilis, laudan
dus, laude dignus.

chválím laudo; praedico ; probo.

chvalořeč laudatio.
chvalořečník laudator,

(Euphorionis).
chváštám se v. chlubím se.
chvástavý gloriosus.
chvat festinatio.
chvátám propero, festino,
chvatně raptim, festinanter.
chvatný citus, praeceps,rapidu8;

v. rychlý.
chvěji se contremo, tremo; ©

zemi: moveri.
chvíle tempus, spatium; malou

ch. paululum temporis: za m.
ch. post breve tempus; před
ch. dudum; hodnou ch. ali
auantum temporis, aliguamdiu.

chvilka breve tempue; na ch.
paulum (reguiesco); chvilku
aliguamdiu, aliguantum.

chyba vitium, error; mendum;
bez ch. emendate.

chybně vitiose, mendose, perpe
ram, absurde. [sus.

chybný vitiosus, mendosus; fal
chybuji pecco, erro; delinguo,

chybiti se cesty decipi via; málo
chybí paulum (non multum)
abest, guin.

chýlím inclino; ch. se ineclinome,
vergo.

chystám v. připravuji.
chytám arripio, capio, excipio,

capto, excepto, aucupor (verba),
comprehendo; ch. ryby piscor,
ch. ptáky aucupor; o ohni:
fiammam concipio.

chytiti comprehendo (fures);
chytám.

chytiti se compleotor, arripio;
v. chytám; o ohni: ignem com
prehendo, dlammam concipio.

chytrost calliditas, consilium.
chytrý callidus, astutus, vereu

fus, prudens.
chytře callide, prudenter.
chýže casa, tugurium,

cantor
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jeden

I.
£et,—gue,atgue,etiam,guogue.| ihnedsfatim,confestim,extem.
ideál species (eloguentiae). plo, continuo.

inkoust atramentum.

J.
á ego; jáf, já aspoň eguidem.
abiko malum.
abloň malus.
adrnost robur.
adrný firmus, robustus; gravis.
ádro nucleus; robur (exercitus) ;

summa (orationis),
jak ut, sicut, prout, guam, (8adj.)

gui, guomodo, guemadmodum,
aguantopere: jak dlouho guam
diu; jak draho auanti; jak
— tak cum — tum; et — et.

jakkoli utcungue, guoguo modo,
auocumgue modo; guamvis
(doctns), licet s konj.

1

“

L

1

4

c

“

jakkoli veliký guantusvis, guan- |
tuscungue.

jakmile ubi, ubi primum, ut, ut
primum, cum primum, post
auam ; simulatgue, simulac.

jako ut, sicut, velut, tamaguam,
instar; jako by velut si, guasi.

jakost aualitas.
jakož i item, itemgue, guogue;

idemaue. [tamaguam.
jaksi guodam modo; auasi,
jak velice guantopere.
aký aualis, aui, guae, guod.

jakýkoli auivis, guilibet, gui
cungue, gualiscungue.

jakýsi guidam, nescio gui. [ca.
jalovice, jalůvka bucula, iuven
jalový sterilis, infecundus; ina

nis, vanus.
jáma scrobis, puteus, fovea.arní vernus.
Jaro ver.

55] Č.-iz

jařmov. jho
jásám exsulto (victoria), gestio

(laetitia).
jášání laetatio.
jasně lucide, dilucide, clare,

enucleate, explicate, plane.
jasnost claritas, perspicuitas;

serenitas (caeli).
jasný candidus (vox), clarua

(stella, vox), dilucidus (oratio);
planus, distinctus; splendidus,
illustris; serenus (tempestas);
porspicuus, manifestus.

jatky laniena.
Játra iecur.
AVOr acer.

jazyk lingua, sermo.
azykověda grammatica.

jazykozpytec grammaticus.
jdu eo, cedo, ingredior; jdu za

někým sedguor; jdu mimo
praetereo; j. zpět regredior;
j. vstříc obvenio; j. na pomoc
auxilior, auxilio venio; jde 0
něco agitur; z toho jde se
guitur; jde mi na desátý rok
decimum annum Ago.

ječení fremitus, strepitus.
ječím strepo, fremo.
ječmen hordeum.cd venenum.
jeden unus; jeden z obou alter

uter (alteriusunie) >pojednomsinguli, viritim ; jeden —druhý
alter — alter; jedni — druzí
alii — alii; za jedno jsem
e někým conspiro cum algo.
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Jedenáct

jedenáct undecim.
jedenáctkrát undecies.
edenáctý undecimus.
edenkaždý unusguisgue.
ediný unus, solus,.
edle abies.
edlový abiegnus.
edlý esculentus.
ednak aligua ex parte; j. — j.
partim — partim, tum — tum,
et — et.

jednaký v. týž, rovný, stejný.ednám ago de alga re cum algo,
paciscor; facio; — nakládám
tracto algm (male); kniha j.
Jiber est de..

jednání actio; pactio; negotium;
j. úřední spolu s výnosy acta;
j. divadelní actus.

jednodenní unius diei.
jednoduchost simplicitas.
jednoduchý simplex.
jednohlasně consensu omnium,

omnibus sententiis.
jednohlasný congruens;

nium se subst.
jednomyslně conspirati.
jednomyslnost concordia.ednooký luscus.
jednoroční unius anni, unum

annum natus.
jednorozený unicus.
jednota coniunotio, sooietas.

om

ednotlivec unus; plur. singuli.
ednotlivě singillatim.

jednotlivý singularis; plur. sin1.

jednotvárný unius formae, ge
neris; sine ulla varietate.

jednou semel (kolikrát?); ali
guando (kdy?), j. — podruhé
alias — alias; v. kdysi, někdy.

jedovatý venenatus, veneno in
fectus.

jedu vehor (curru); na konieguito;j.mimo.| praeter
vehor alad.

jedva v. sotva.
jehla acus; do země zarážená

sublica.
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jímám

ehně agnus.
elen cervus.

jelení cervinus.
jelikož aduia,

cum.
jemně tenuiter; subtiliter;

bane, venuste.
jemný mollis, fenuis, subtilis;

urbanus; delicatus.
jen modo; solum, tantum; při

subst. solus; — sotva vix.
jenž aui, guae, auod.
jeřáb grus.
jeseň auctumnus.
jeskyně speous, spelunca.
Jestliže si; guodsi; j. však si
jestřáb accipiter.
ještě — dosud adhuc; v min.

etiamtum ; == mimo to praete
rea, insuper; u komp. etiam;
j. ne nondum.

ještěrka lacerta.
eV species.

jevím significo, ostendo.
jevím se appareo, ostendor, oer

nor, manifestus fo.
jezdec egues. [eguitandi.
jezdecký eguester, umění j. ars
jezdectvo v. jízda.
jezero lacus.
ežatý hirsutus, horridus.

ježek ericius.
ježím se horresco.
ježto auippe, v. poněvadž.
:

]

auod, auoniam;

jho iugum.
ícen fauces; — propast vorago,
v. toto.

jídelna cenaculum.
Jídlo = pokrm cibus, esca; =

jedení cena,
jih meridies. [dies.
ihovýchod ortus solis et meri

jihozápad occasus solis et meri
dies.

jícha ius.
jíl argilla.
jilec capulus.
jím edo; vescor (alga re); cibum

caplo, ceno. tám.
jímám oapio, prehendo, v. chy
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2.jimavost kamének

načím mufo; v. měním.
nakaliter, alias, secus,aliogui;

| contra; j. než aliter ac.
jinam alio. (alibi.
jinde alibi; nikde j. nusguam
jindy alias, alio tempore.

jíní, jinovatka pruina.
]

Jinačím captus.

inoch adulescens; iuvenis.
jinošský iuvenilis.
jinošství adulescentia.
jinudy aliá.
jiný alius.
jircha aluta, corium.
jiskra scintilla.
jiskřím fulgeo, mico.
jistě certe, profecto.
jistím testor; v. tvrdím.jistina caput pecuniae (naproti

usurae).
jistota veritas, fides rei explo

rata; = bezpečnost tutum;
S j-ou certo; j-u mám explo
ratum, cognitum habeo.

jistý certus, tutus, exploratus;
== jakýsi guidam.

řitro mane, aurora; z jitra, za
jitra mane, prima luce; (pole)
iugerum.

jítření offensio; motus.
jitřenka aurora.
jítřím concito.
jitřní matutinus.
jizba conclave.
jízda eguitatus, eguites; (činnost)

cursus, vectio.
jízdectvo v. jízda.
jízlivost malitia, malignitas.
ízlivý malignus.

Jízva cicatrix.
iž iam; j. dávno iam pridem.
ižní australis.

jméno nomen, vocabulum; do.
bré j. fama; mým jmenem
meis verbis.

menování appellatio, nominatio.
jmenovitě nominatim.
jmenuji appello, voco, nomino,

nuncupo; consulem, dictatorem
dioo.

jmění res familiaris, bonum; fa
culfatee; j. odhadnuté a dani
podléhající census.

jmu capio, prehendo, oompre
hendo; j. se něco činiti inci
pilo, coepi.

jsem sum, esse, fui; exsto; tak
jest tomu sic se res habet,

K.

k, ke ad(castra); erga (populumR. fides), in, adversus; k tomu
ještě accedit, accedebat, guod
n. ut; k večeru ad, sub ve
sperum.

kácení demolitio (statuarum).
kácím caedo, excido, everto;

k. se collabefio, labor, corruo.
káď cupa.
kadeř cincinnus.
kadeřavý cincinnatus, crispus.
kadeře fimbriae
kadidlo tus; odores. [cendo.
kadím tus accendo, odoreu in
kahan lucerna.
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kachna anas.
kachnička anaticula.
kal limus, coenum; nečistota

sordes; k. lodní 'sentina.
kalendář fasti.
kalich calix.
kalím turbo (aguam).
kalný turbidus (agua).
kaluže lacuna, stagnum, palus.
kam auo. (lito.
kamarád socius, sodalis; commi
kámen lapis, saxum; k. stavební

caementum; k. dláždicí silex.
kamének (vo bře) caloulus; la

pillus.
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kamenitý klesám

kamenitý (óns.) lapidosus, saxo
sus;(4ros.)lapidibus abundans.

kamenný lapideus, lapidibus ex
structus (domus). [versus.

kamkoli guocumague; guogue
kamna fornax.
kain pak guonam.
kamsi aliguo.
kamzík capreolua.
kandidát candidatus.
kanec aper.
kanu mano, fiuo, stillo.
kapitál v. jistina.
kapitalista faenerator; dives.
kapitola caput.
kapka gutta.
kaple cella, sacellum.
kaplička sacellum, aedicula.
kapu stillo.
kára (čtyřkolá) carrus.
kárám reprehendo, castigo; =

trestám v. toto.
kárání castigatio.
karatel animadversor (vitiorum),

castigator (lacrimarum).
kasárny castra (praetoriana);

k. šermířů ludus gladiatorius.
kasám succingo ; k. se succingor,

accingor; v. chytám se.
kašel tussis.
kat carnifex.
katalog v. seznam.
katan carnifex, tortor;
kavka monedula.
kázeň disciplina.
kazím corrumpo, perdo, depravo

(mores).
káznice ergastulum.
každodenně cotidíe.
každodenní cotidianua.
každoročně guotannis.
každoroční anniversarius.
každý auisgue, omnis; K. jinam

atp. alii alio.
káži iubeo (algm), impero (alcui).
kde? ubi, guo loco, ubinam; kde

kdo guisgue, omnaes.
kdekoli ubicumaue, ubivis.
kdesi alicubi, usguam.
kdežto cum; někdy abl. absot61]| Č.-L.

[crudelis.
homo

kdo, co? auis, auid?; kdo z
obou uter; kdopak guisnam;
vzraž, gui, guae, guod.

kdokoli auivis, guilibet, guicun
ague, guisguis.

kdopak, co- guisnam, guid-.
kdosi aliguis, guidam, nescio guis.
kdože, Co- auisnam, guid-.
kdy guando; málo kdy perraro;

mám kdy tempus vacuum ha
beo, vaco (philosophiae).

kdyby si; k. snad si forte;
K. jen modo, dummodo; k. ně
kdo, něco si auis, guid.

kdykoli guandocumaue, guoties.
kdysi olim, guondam, aliguando.
když cum; postauam; ubi, ut,

ut primum; „udmín. si; i když

Kejkle praestigiae. [etsi.kel dens; — klíč, pupen germon.
keř frutex.
kéž utinam; vellem.
kláda truncus, trabs.
kladu pono, colloco (algd in algo

Joco); K. do zadu ?ostpono.
klam dolus, error, fraus.
klamně faiso.
klamný falsus.
klamu fallo, decipio, frustror,

cvalgm spe) defraudo (aures);
k. se fallor, erro.

klanění se adoratio.
klaním se veneror, adoro algm.
klapačka crotalum.
klas spica, arista.
klatba interdictio, proseriptio;

do k. dávám interdico alcui
algua re, consecro alad.

klátím něčím guatio, agito alad;
k. se vacillo, titubo; labo,

klec aviarium, cavea.
klečím genibus nitor.
klenot res pretiosa; ornamentum.
klenutí came'a, fornix.
klenutý fornicatus.
klepám pulso (algd).
klepeto brachium cancri).
klesám labor, concido, cado,

procumbo; k. na mysli animo
deňcio.
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klestí kolík

klestí sarmenta.
klestím exstirpo, caedo; k. si

cestu perrumpo, ifer munio.
kleštěnec eunuchus, spado.
kletba devotio, exsecratio.
kleveta calumnia,
klevetník calumniator.
klíč clavis.
klička lagueuas.
klid otium, guies, cessatio, tran

auillitas; k. duševní aeguitas.
klidně placide, guiete; k. se cho

vám guiesco. [toto.
klidnost clementia; — klid v.
klidný aeguus, guietus, otiosus,

tranguillus, sedatus; s k. myslí
moderate, aeguo animo.

klikatý incurvus, curvatus.
klín cuneus. [sinus.
klín gremium (in g. educare),
klínek cuneolus.
klínovitě cuneatim.
klínovitý cuneatus.
klisna egua.
kIlnu maledico (alcui); devoveo,

exsecror (algm).
klobouk pileus, kuželovitý apex.
kloním inclino; K. se vergo,

inclinor, proclivis sum; K. se
v před proclino; k. se k po
chybnosti addubito.

klopýtnouti labor, titubo.
klopota labor; miseria.
klopotný laboris, sollicitudinis

plenus; v. kvapný, bídný.
kloub articulus, nodus.
klus cursus, gradus citatus; k-em

jedu eauo citato vehor, feror.
kluzký lubricus.
kmen (stromu) stirps, truncus,

stipes; (— národ) gens, familia.
kmet senex; senator, nobilis.
kmetství senectus, aetas senili8;

dignitas senatoria, ordo a.
kmitám se mico, fulgeo, splendeo.
kněz sacerdos; flamen; k. kurie

curio, nejvyšší k. pontifex.
kněžic filius principis.
kněžna filia principis; regina;

uxor principis.
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—————

kněžský sacerdotis, -um; k. úřaď
sacerdotium.

kněžství sacerdotium.
kniha liber, volumen, codex.
kuihkupectví taberna libraria.
knihovna bibliotheca.
knihvedoucí tabularius.
kníže princeps, dynastes, rex.
knížecí principis, regius, regalis,
knížetství principatus, regnum.
knížka libellus.
kňourám vagio.
kňourání vagitus.
knuta flagelium.
koberec tapetum, stragulum.
kobyla egua.
kobylka locusta.
kocábka cymba, scapha.
kočár těžký, čtyřkolý rheda;

dvojkolý, lehký carpentum,
cisium.

kočí auriga, rhedarius.
kočka feles.
kočovník nomas.
kočuji vagor.
kohorta cohors.
kohout gallus (gallinaceus).
kochám amo, foveo; k. se de.

lector alga ro.
kojím mammam, ubera praebeo

aleui; == tiším placo, mulceo;
kojím se nadějí spero, spem
habeo.

kojná altrix.
kokrhám (o kohoutu) cano.
koktám balbutio, lingua haesito.
koktání linguae haesitantia.
koktavý balbus, lingua haesitana,
koláč placenta.
kolbiště arena, palaestra.
kolébka cunabula, cunae; = ro

diště, počátek incunabula.
kolem ocircum, circiter, circa,

ad; slovesa slož. s circum-.
kolem do kola passim; in cir

cuitu.
koleno genu; -= pokolení gens,

genus, aefas.
kolik guot, guantam.
kolík sudis, talea.
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kolikátý Kostky

kolikátý auotus.
kolikerý aguotuplex.
kolikrát guoties, guotiens.
kolikrátkoli guotienscungue.
kolínkovitý geniculatus.
kolísám fAuctuo,vacillo; — v ne

jistotě jsem ambigo, dubito,
animi pendeo, suspensus sum
inter.. et

kolísání Auctuatio; k. lodi salum.
kolkolem v. kolem.
kolo rota; — kruh v. toto.
kolotám agitor,feror, circumagor.
kolový most pons sublicius.
koluje pověst fama est.
komitie comitia.
komický comicus; ridiculus.
komnata conclave.
komolý mutilus.
komonstvo comitatus, comitfes.
komora cella (olearia, vinaria).
komorník cubicularius.
konám ago, facio, exerceo, obeo,

zraesto; (povinnost, úřad) fun
gor(officio); habeo (contionem).

konání actio, functio (muneris),
agitatio (rerum).

konceptní kniba obchodní ad
versaria.

končím finio, absolvo, compono
(bellum); defungor alga re.;
k. se desino, cado (verba me
lius in syllabas longiores).

končina fnis, fines; regio, loca,
terra.

Xonec finis, exitus, eventus,
determinatio (mundi); extremus
(epistola); na k. ad extremum,
postremo, denigue. [dem.

konečně postremo, denigue, tan
konečný — poslední ultimus;

— zakončený finitus.
konferuji sermonem, consilia

confero cum algo.
konfiskuji publico (bona ales).
konsul consul; k. bývalý con

aularis, proconsul; k.nastáva
jící c. designatus.

konsulát consulatus; za k.: M.
Messala M. Pisone consulibus.
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konsulský consularis (animus).
koňský eguinus (saeta).
kopáč rastrum.
kopám fodio; o koni: calcitro,

calces remitto.
Kopání fossio.
kopec collis, tumulus, elivus.
Kopí hasta, pilum, lancea, iacu
kopiníci hastati. [lum.
kopřiva urtica.
kopyto calx, ungula.koráb v. loď.
korma — záď lodní puppis.
kormidelník gubernator.
kormidlo clavus, gubernaculum
kormidlování gubernatio
kormidlaji guberno.
kormutlivý v. smutný.
korouhev vexillum.
koruna diadema, corona.
korunuji diadema, coronam im

pono alcui, insignibus regiis.
exorno algm. <

Korýtko alveolus.
koryto alveus, canalis,
kořen radix; z kořene funditna,

radicitus (tollere); příčin
v. toto.

koření condimentum.
kořením condio (gravitatem co

mitate).
kořenný conditus (sapor vini).
kořist praeda, rapina, manubiae;

k. válečná exuviae, spolia;
zisk v. toto.

kořistím praedor; guaestumfacio
ex alga re.

kořím se submitto me alcui;
klaním se.

kos merula.
kosa falx; kosami opatřený fal

catus (currus).
kosím meto, seco; caedo (foenum).
kosíř falcarius; kosířská ulice

inter falcarios.
kost os; k. slonová ebur; ze sl.

kosti eburneus,
kostka talus, tessera.
kostky jako hra alea; v. k. hráti

alea ludore,
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kosý

kosý obliguus, transversus.
koš corbis (messoria).
košík canistrum, na ovocefiscina.
košina crates.
košťáj caulis.
kotev, kotva ancora; k. spustiti

a-8 iacere; na k. státi in an
coris esse.

kotevný ancorarius.
kotě catulus felis.
kothurn cothurnus.
kotník talus; nodus.
kotouč házecí discus.
kotvím in ancoris sum, sto; za

kotviti navem ad ancoras deli
gare, navem appellere.

koudel stupa
koule globus; sphaera; k. olo

věná glans.
koulím volvo, voluto.
koupel lavatio..
koupelna balneum.
koupě emptio.
koupěchtivý emax.
kouř fumus; plný kouře fumosus.
kouřím fumo.
kousavý mordax.
kousek frustum; particula; po

kouscích carptim (res gestas
perscribere).

kousnutí morsus.
kout angulus, latebra, recessus.
kouzelnice maga.
kouzelnictví ars magica.
kouzelník magus.
kouzelný magicus.
kouzlo veneficium, res magica;

gratia, venustas.
kov metallum, aes.
kovadlina incus.
kovář (faber) aerarius, ferrarius.
kovový aeneus; kov dobývající,

zpracující atd. aerarius.
koza capra ; ==podpěrka capreoli.
kozel caper.
kozí caprinus.
kozička capella.
Kozí řeka Aegos flumen.
kozorožec (souhv.) capricornus;

(zvíře) capra ibex,
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krátím

kožešina pellis.
kožíšek reno.
kráčím cedo, incedo, ingredior;

k. zpět regredior; k. v před
procedo; k. v předu praegre.
dior. [latus.

krádež furtum; k. peněz pecu
kradmo furtim
kradu furor, furto subtraho algd;

surripio algd.
krahujec accipiter.
kraj (Krajina) pagus, regio;

(okraj) labrum, (knihy) margo,
k. sedadla cornu (tribunalis),

krajan,-ský gentilis, popularis,
krájím seco, caedo.
krajina regio, fines, confinium.
krajní capitalis (odium, iniusti.

tia); (na okraji) marginalis;
extremus, ultimus.

krainost extrema (-orum).
krákám (o havranu) cano.
král rex; (malý) regulus; k-em

jsem regno.
kralevic regis filius.
kralování regnum; partic. neb

gerund. slovesa regnoj; za k.
regnante algo.

královna 1. filia regis; 2. — krá.
lová regis Uxor, regina.

královský regins(potestas,virgo),
regalis (nomen, vestitus).

království regnum.
kraluji regno.
krám taberna.
kramář caupo, institor.
kramářství caupona.
krása formositas, pulchritudo;

venustas; elegantia.
krásný pulcher, formosus, venu

stus: k. umění artes liberaleg,krasochuťiudicium| elegans;
s k-tí distincte.

krasojezdec desultor.
krasopaní Venus.
krasořečník declamator.,
krášlím orno, exorno.
kratičký, -nký verbrevis.
krátím breviorem facio;

traho.
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krátkost křisíne-0krátkost© brevitas,| exiguitas| kroupy(ledové)grando;k.pa
(tempori8). dají grandinat.

krátký brevis; zkrátka acer
vatim (dicere); krátce breviter,
paucis (absolvere); krátce po
tom brevi post.

kratochvíle delectamentum(pue
rorum); ludus; pro k. animi
causá,

kratochvilný iocosus.
kráva bos femina, vacoa.
kravák bubulcus.
krb focus.
krček cervicula.
krčma caupona, ganea.
krčmář caupo.
kresba pictura, imago.
kreslím describo,pingo;adumbro.
krev sanguis; cruor; bez krve

exsanguis; krví poskvrniti atp.
cruento.

kritik criticus. [agitur.
krk cervix, collum; jde o k. vita
krkavec corvus.
krkolomný periculi plenus, pe

riculosissimus.
krmě cibus.
krmím nutrio, alo, cibum prae

be0; 8agino. [dlo).
krmení pastio; saginatio (na sá
krmivo pabulum, k. opatřuji

pabulor..kročejv.krok.© [mírapassus.
krok gradus, ingressus; jakožto
krokodil crocodilus.
krokvice regula.
kromě praeter; nemo nisi; ex

cepto algo; k. toho praeterea,
insuper; accedebat, guod

kromobyčejný extraordinarius,
kronika annales.
kropím aspergo, spargo.
krotím domo, moderor, refreno,

freno; cošrceo, cohibeo, com
primo; mansuefacio.

krotitel domitor, delenitor.
krotkost mansuetudo.
krotký cicur (bestiae),mansuetus,

mansuefactus.
krotnu mansuefo.
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kroutím torgueo, detorgueo.
kroužek circulus.
krov contignatio; tectum.
krtek talpa.
kruh circus, circulus, orbis;

k. lidí corona; k. tvořím cir
culor, v k. mluvím circulor.

kranýř v. brnění.
krůpéj gutta.

krupo ití grando. [plenus.krušný molestus, gravis, laboris
krutě crudeliter, graviter, atro

citer, acerbe.krutostcrudelitas,| atrocitas,
acerbitas, severitas.

krutovláda tyrannis.
krutý crudelis, asper, afrox,

acerbus, 8aevus, Severus.
kružidlo circinus.
krvavý cruentus;k. bitva grave,

atrox proelium.
krveprolití caedes; bez. k. sine

sanguine. „© [avidus
krvežíznivý sanguinis sitiens,
kryji tego; v. skrývám, bráním.
kryt constratum (pontis), tectum.
kr constratus (navis); tectus.
křehkost fragilitas; == slabost

imbecillitas, infirmitas.
křehký fragilis; v. slabý.
křehnu zimou frigeo;

frigore.
křemen silex.
křepčím salto.
křepkost pernicitas.
křeši ignem elicio conflictu la

pidum.
křeslo sella. [gio.
křesťanství Christianorum reli
křičím clamo, clamito, vociferor;

k. na někoho acclamo alcui,
křída oreta.
křídelný alarius.
křídlo ala; (vojska) cornu.
křik clamor, convicium, voci

feratio.
křikloun clamator.
křísím — občerstvuji recreo.
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křivda kýval

křivda iniuria; k. činím iniuri
am infero, facio.

křivý ourvus; falsus; iniustus;
k. tvrzení, k. žaloba calumnia;
k. přísaha periurium; k. žalob
ník calumniator.

kříž crux; křížem sázím in
auincuncem dispono.

křížem transversus.
křižovatka divortium(itinerum).
křižuji cruci affigo alam: o ce

stě: in diversas partes abeo.
křoví virgulta (-orum).
kšťice coma.
kterak v. jak.
kteraký aualis.
který dui, guae,guod; k. z obou

uter. [auilibet.
kterýkoli guisguis, guicungue,
který pak guinam,
kterýs guidam, aliguis.
kuběna pellex, concubina.
kudrlinka v řečicalamister (-o8

adhibere, — is inurere), cin
cinnus.

kudrnatý crispus.
kudy auá.
kudykoli guacungue.
kuchař coguus. (pina.
kuchyně culina; veřejná k. po
kůl sudis, vallus, stipes, cippus,

sublica, vectis, ass6r,
kulatý rotundus.
kulhám claudeo, claudico.
kulhání claudicatio.
kulhavý claudus.
kulovitý globosus.
kůň eguus; malý koník mannus.
kupa acervus.
kupčím negotior.
kupec mercator, negotiator;

kupující emptor.
kupectví mercatura.
kupuji emo; k. zpět redimo.
kůra cortex.
kuriatní curiatus (comitia).

————

kurie curia; po kuriích curiatim
kurulský curulis.
kuře pullus.
kus frustum, gleba; pars (bona),

k. dřeva liguum; k. divadelní
fabula.

kusý mutilus, truncus.
kuše arcus; ballista.
kůzle haedus.
kůzlečí haedinus.
kůže pellis, corium, cutis; tvrdá

k. callum.
kužel (ku předení) colus; (jako

tvar geom.) conus.
kvap festinatio, properatio; voj.

sko na k. sebrané exercitus tu.
multuarius.

kvapím festino, propero, maturo,
contendo; k. s něčím accelero
alad.

kvapně festinanter, properanter,
kvas convivium, epulae, com

potatio.
kvetu fioreo.
květ flos.
květen Maius.
květina fos.
květinka flosculus.
květnatý Aoridus(dicendigenus)
kvílení comploratio, eiulatio,

Jlamentatio. |kávám,
kvílím eiulo, lamentor; v. opla
kvinkunx auincunx ž**
kyčel femur.
kýchám sternno.
kyj fustis, clava.
kýl lodní carina.
kynik cynicus.

ynu — znamení dávám nutu
significo alcui, adnuo.

kypím aestuo, effervesco.
kypřím mollio (agrum).
kyselý acidus.
kytička fasciculus.
kyvadlo perpendiculum.
kýval assentator.

——m0 lb
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labuť ledný

L.
labuť cycnus.
labutí cycneus.
Jabužnictví liguritio.
láce, -inost vilitas.
laciný vilis, parvi pretii.
lacino parvo (pretio). (rei.
lačním esurio; avidus sum alcs
Jačnost inedia, ieiunitas; v. chti

vost. [alcs rei.
lačný ieiunus; cupidus, avidus
Jad ordo; bez 1. a skladu v.

zmateně, změteně atp.; l-em
ležím cultu vaco, dguiesco.

Jadnost elegantia, venustas.
ladný elegans, venustus; ordi

natus.
láhev lagena; (dokapsy) ampulla.
lahoda amoenitas, dulcedo, sua

vitas.
lahodím blandior (sensibus).
lahodivý blandus.lahodnostv.lahoda.© [cundus.
lahodný temperatus, dulcis, iu
laji compello, increpo, increpito

algm, conviciis consector alam.
lakadlo illecebra, invitamentum

(naturae).
lákám allicio, allecto, traho,

iicio, pellicio algm ad alad
(alga re).

lákavý opiš slovesem;
blandus, suavis,

lakomec avidus, avarus.
lakomost, -ství v. lakota.
lakomý avarus; avidus (alcsrei).
lakota avaritia, cupiditas.
lalůšek ušní infima auricula.
Jámu frango; napřed I. prae

fringo,
lampa lucerna,
lání maledictio.
lano funis; 1. kotevní ancorale,

1, plachetníerudens.
lanoví armamenta.
laň cerva.
lapám capesso, capto, intercipio.

73] Č.-L.

jinak

láska amor, gratia, pietas, caritas.
laskám foveo (algd).
laskavěamice, amanter, benigne,

comifer, humane.
laskavost clementia, benignitas,

bumanitas, communifas, bene
volentia; v. vlídnost.

laskavý clemens, comis, benig
nus; amans (pater), humanus.

láskyhodný amabilis.
i lastura concha.
latina sermo latinns.
látka materia; argumentum.
lať regula, longurius, vectis, asser.
lavice scamnum, sedile, sellium;

1. veslařská transtrum.
lávka ponticulus.
lazebník balneator.
lázeň balneum, lavatio.
lázně aguae (Baiae), balneae.
lebka calva; v. přílbice.
leciak, ledajak guocunguemodo;

leviter,
lecjaký auicungue, auilibet; ob

scurus, humilis.
leckam guocungue, auovis.
leckde guocungue. ubicunguo.
leckdo aguivis,auilibet,guicungne.
leckdy guandocungue; v. někdy
leckterý aliguis, guilibet, gui

cungue.
leč (po záporu) nisi; praeter alad;

excepto algo; leč že praeter
guam guod.

léčení curatio, sanatio (corporum).
léčitelný sanabilis.
léčím curo (algm), sano (algm),

medeor (alcui).
léčivost vis medendi, salubritas.léčkacaptio;insidiae;== osidlo

lagueus.
led glacies.
leda v. leč.
leden Januarius.
lednáček alcyon.
ledný, -dový glacialis; gelilus.
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ledviny

ledviny renes (-um).
legát legatus. [narius.
legie legio; k L. patřící legio
lehám procumbo, recumbo.
lehátko lectica, triclinium.
léhávám cubito.
lehce expedite; leviter (saucius);

facile, sine labore; L. si vážiti
parvi facere. [temere.

lehkomyslně dissolute, leviter,
Jlebkomyslnost levitas, temeritas.
lehkomyslný levis, femerarius,
lehkost — snadnost facilitas; co

do váhy levitas. |(dicere).
lehkovážně leviter; dissolute
lehkovážnost dissolutio (iudi

ciorum), levitas, petulantia.
lehkovážný petulans, levis.
lehkověrnost credulitas.
lehkověrný credulus.
lehký levis; facilis.
lechtám titillo.
lechtání titillatio.
lék medicina, medicamentum,

remedium.
lekám terreo, perterreo, terrorem

inicio, territo, J. se horreo,
. $erreor, pertferreor.
lékař medicus; 1. dle zkušenosti

léčící empiricus.
lékařství ars medicina.
lekavý pavidus, timidus.
leknutí terror.
lem limbus. [praetexo.
lemuji ambio, circumcludo;
len linum. [me do.
lenivím segnis, iners fio, inertiae
lenivost inertia, ignavia, pigri

tia, socordia.
lenivý piger, ignavus, segnis.
lenoch cessator.
lenost desidia; v. lenivost; 1.pů

sobící desidiosus (otium).
lep na ptáky viscum.
lépe melius, satius.
lepkavý lentus, tenax.
lepost formositas, venustas; ele

gantia; (v řeči) concinnitas.
lepší melior, -ius; satius (est).
lepším v. polepšuji.

76] Č.-L.

lhůta

lepý formosus; venustus; elegana.
les silva, lucus, nemus, 8altua.
Jesk candor, fulgor, splendor,

nitor. [dus.
lesklý fulgens; nitidus, splendi.
lesknu se niteo, splendeo.lesnatý© saltuosus,© silvestris

(saltus).
lesní silvestris (belua). [lium.
lest dolus, astutia, fraus, consi
lešení machinatio. [vesný.
let volatus nebo nál. tvar slo
létavý volatilis (bestia), volucer.
letím volo, feror. [natu.
letitý aetate provectus, grandis
letní aestivus; l. tábor aestiva

(castra).
léto aestas; == rok annus.
letohrádek villa.
letopisy annales.
letora natura, ingenium.
letos hoc anno.
letošní hornotinus (frumentum);

huius anni.
Jetoun ales, volucris,
lev leo.
levhart panther (-is).
levice sinistra; po L.

stram, sinistra.
levý sinister, laevus (manus);

v levo sinistrorsus.
lezu repo, serpo, nitor.
lež mendacium, falsum.
ležení opiš slovesem; 1. u stolu

accubitio; — tábor v. toto.
ležící situs; I. mezi . . interiectus.
ležím iaceo; cubo; situs, positus

sum; kolem circumiaceo
(Europae); 1. při.. adiaceo
(agro Romano); I. při stole
accubo; venku excubo;
1. pod. . subiectus sum (monti).

lhář homo mendax.
lhavý mendax, fallax.
lhostejný incuriosus, neglegens,

lentus; 1-0 jest non refert, non
interest. :

lhu v. lžu.
lhůta dies, tempus,

1. k placení pensio.

ad si

spatium;

[76



líbám
——=

líbám osculor algm.
libání oBculatio,
líbezně suaviter, iucunde.
líbeznost dulcedo, suavitas.
líbezný amabilis, dulcis,
libě dulciter, suaviter.
líbím se placeo, probor alcui;

líbí se libet.
libost suavitas, iucunditas; =

vůle arbitrium; licentia; k li
bosti mluvím auribus servio.

tibovolně licenter, ad suum ar
bitrium. [bet.

libovolný arbitrio factus; guili
libovonný bene olens.
libovůle arbitrium; licentia.
libozvučný canorus; numerosus.
libozvuk (zpěvnost) řeči cano

rum: numerus.
libra libra.
libuji si v něčem delector alga

re; probo alad.
libý gratus; libo jest videtur,

libet; v. líbezný.
líce gena, bucca; v. tvář.
licituji liceor,
licoměrnictví simulatio.
licoměrník simulator.
líčení v. malování. vypravování.
líčený fictus, simulatus.
líčím describo, expono, perseribo;

simulo, mentior; facio, induco
(Socratem dicentem).

lid populus, plebs, multitudo,
vulgus, turba; copiae.

lidnatost freguentia; incolarum
multitudo.

lidnatý celeber (urbs); freguens.
lidovláda v. demokratie.
lidový v. národní.
lidskost humanitas.
lidsky humane.
lidský humanus, hominum.
lidstvo genus humanum; homi

nes.
lidnmilnost humanitas.

Hanminý humanus.liduprázdný desertus, vacuus.
líhnu se nascor.
Jichocení adulatio, assentatio,

zd Č -L.

lituji

lichotím adulor (plebem), blan
dior (alcui), foveo (alam)

lichotivost v. lichocení.
lichotivý blandus.
hichotky blanditiae.
lichotník assentator,

homo blandiens.
lichva faeneratio; na 1. půjčují

faeneror.
lichvář faenerator.
lichvařím faenero.
lichý impar; falsus, fictus.
liják imber.
n fundo.liknavě segniter.
liknavost segnitia, ignavia.
liknavý segnis, piger, iguavus.
liktor liotor.
lilie lilium.
liman lingula.
linie linea.
líný ignavus, piger, iners, deses,

segnis.
lípa tilia.
lis prelum.
lísám se blandior alcui.
list folium; — dopis litterae,

epistula; doporučovací 1. sena
tu pro cestující diploma; I. pro
sebný libellus.

listí frons; 1. dostávám frondesco.
listina litterae, tabulae.
listonoš tabellarius (-os Romam

mittere).
listopad November.
listovna tabulae.
liším se differo (inter. ., ab.. .);

abhorreo ab .; -disto (facuh
tates inter se multum).

liška vulpes; malá 1. vulpecula.
literatura litterae.
lítice furiae.
líto jest mi paenitet me, miserelt

me, piget me alcs.; molestum
mihi est, auod..

lítost misericordia; paenitentia.
lítostivý misericors.
lituji miseror, commiseror (algm),

paenitet me alcs; I. trpce
perdolesco.

adulator;
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litý

Jitý (o kovu) fusilis.
lítý ferus, immanis, rapax, saevus.

ja lambo.m gemo (alad).lkáníté )
lněný linteus.
loděnice navalia.
lodička navicula.
lodní nauticus (exuviae), navalis

(castra); [. vojíni olassiarii.
lodnictví res nautica.
lodník nauta.
loď navis, navigium, I. válečná

n. longa; I. nákladní n. one
raria; I, přepravní ponto; I.
rychlá n. actuaria; I. vojevůd
cova (admirálská) n. praetoria.

loďka navicula, scapha.
oďstvo classis.

logicky dialectice.
logik dialecticus.
loket cubitum.
loketní cubitalis.
lomy secturae; lautumiae; lapi

cidinae.
lomcuji guasso alad.
lomoz fragor, strepitus.
loni priore, superiore, proximo

anno; předloním proximo su
periore anno.

loňský annotinus, proximi anni.
lopata pala.
lopota aerumna, labor.
lopotím se desudo in alga re;

v. namáhám so. |miser.
Jopotný laboris plenus, molestus,
Jos alces.
Jos sors; losy metati sortibus

consulere; sortiri algd; v. osud,
štěstěna,

losuji sortior (provinciam).
lotr furcifer, sicarius, latro.
lotrovský ecelestus, improbus.
lotrovství latrocinium; scelus,

facinus nefarium.
loubí vinea, trichila; umbraculum.
louč taeda.
loudal cessator, cunctator, homo

lentus. [cunotor.
loudám se lente, segniter eo,

79] Č.-L.

luštěnina

loudavost tarditas.
loadím se repo, serpo.
louka pratum.
loupež rapina, latrocinium, rap.

tus; I. na moři piratica; na ],
jdu raptum, praedatum exeo.

loupežím latrocinor, rapinas,
piraticam. (na moři) facio.

loupežnický gen. sudst.; loď 1,
navis piratica.

loupežnictví rapina, latrocinium;
piratica (na moři).

loupežník praedo, latro.
loupežný latrociniis assuetus,
lonpím spolio, compilo (fana),

depeculor (Apollonium omni
argento); o čest detraho de
fama alcs.

loutna fides (-ium); na L. hráti
fidibus canere. [ire.

lov venatio; na 1. jíti venatum
lovec venator.
lovecký venaticus (canis), vena

torius (galea).
lovectví res venatoria.
lovím venor; l. ryby piscor;

cupor (gratiam).
lože lectus, cubile, stratum.
ložnice cubiculum.
lpím haereo, adhaereo (alcui).
Istivě per dolum, malitiose.
Istivost astutia; dolus.
lstivý subdolus, malitiosus,
lučina pratum.
lučištník sagittarius.
luční pratensis,
luh pratum, campus.
lůj sevum.
luk arcus.
lukostřelec sagittarius; 1.jízdní

hippotoxota.
luňák miluus.
lůno gremium, sinus.
lap rapina.
lupen folium.
lupení frons, folia (-orum).
lupič direptor, depeculator (aera.

rii), ereptor (libertatis); loupež.
ník v. toto.

luštěnina legumen.
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luza

Juza vulgus, infima plebs, faex
populi.

luzný venustus, formosus.
jůžko v. lože,
lýko liber.
Jyra lyra, fides (-ium).
jyrický lyricus.
lysina calvitium.

M
macecha noverca.
mačkám promo.
majestátní imperatorius.
majetek possessio,fortunae,bona,

res familiaris.
majetník possessor, dominus;

m-em jsem possideo algd.
majetný v. zámožný, bohatý.
mák papaver.
makavý manifestus, apertus.
makovice papaveris caput.
malátním languesco.
malátný v. chabý.
malba pictura; tabula picta.
málem fere, paene, prope; haud

mulftum abest, aberat, guin..
maličkost exiguitas; res parva;

— dětství v. toto. fsillus.
maličký parvulus, minutus, pu
maličko parům; (0 čase)paulum;

po m. sensim, paulatim,
malichernost res levis, nugae.
malicherný levis, vilis.
malíř victor.
malířství ars pingendi.
málo párum, paulum; m. lidí

pauci, m. věcí pauca; m. slovy
paucis; 8 m. jsem spokojen
paucis confentus sum; za m.
vážím, cením, pokládám parvi
duco, aestimo.

málokteří pauci.
maloměstský oppidanus (senex,

genus dicendi).
málomlavnost inopia sermonis,
málomluvný inops sermonis,

81) Č.-L,

manžel

lysý catvus.
lýtko sura.
lze fieri potest, ut. .; posse 8 inf.

Pas8.; possum, possem 8 inf.;
licet s inf,

lživý mendax, vanus,
commenticius, fictus,

lžu mentior.

falsus,

malomyslně abiecte, demisse.
malomyslním animum demitto.
malomyslnost defectio, demissioanimi.
malomyslný abiectus, demissus.maloštítníci cetrati.
maluji pingo.
malý parvus, m. postava brevitas

corporis; malou chvíli paulum;
po m. chvíli paulo post;
menší minor, deterior (vecti
gaD);malý počet pauci, pau
cifas.

mám habeo (algd), utor (alga re).
gero (inimicitias, habitum); esf
mihi alad; m. štěstí fortuna
ufor; m. za to v. pokládám,
domnívám se; m. v moci ob
tineo,possideo;= jsem povinen
debeo; ales est 8 inf.; m.
v. úctě colo; m. se na pozoru
caveo algd nebo ne..; m. Za
líbení acauiesco in algua re;
radost m. gaudium percipio
ex..: m. na paměti memoria
teneo; m. v paměti in memoria
retineo, memini; co mám či
niti? guid faciam atp.; měj se
dobře! vale!

mámím animum oceaeco; fallo,
decipio.

mámivý v. klamný.
man ambactus, cliens.
maně fortuito, temere.
manžel coniunx, maritus.
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manželka měním

manželka coniunx, uxor, mu
lier; m.-u pojmouti uxorem
duco; za m. dáti nuptum
eolloco. [subst.

manželský genialis nebo genit.
manželství matrimonium, conu

bium, coniugium; zdánlivé m.
coěmptio.

markytán lixa.
marné frustra, neguiguam, casse;

m. se namáhám operam perdo.
marnivost iactatio, inanitas.
marnivý inanie.
marnost vanitas, inanitas.
marnotratně effuse, prodige.
marnotratník decoctor, homo

prodigus. (sus, luxuria.
marnotratnost sumptus profu
marnotratný effusus, prodigus.
marný irritus, vanus; m-oupráci

si dávám rem actam ago, Ope
ram perdo.

maření času temporis iactura.
mařím (čas) perdo; (majetek)

effundo, profundo, dissipo.
maso caro.
mast unguentum.
mastičkář pharmacopola.
mastný pinguis.
mathematik mathematicus.
mathematika mathematica(-ae).
mateřský maternus, matris; řeč

m. sermo patrius.
matka mater, paren8; sestra mat

čina matertera.
matu turbo, misceo, perturbo.mávámcontorgueo| (hastam),

mico (gladiis), vibro (hastas).
mazání (děj) unctio. [oblino.
maži lino, unguo, unguento
mázdra membrana.
mdloba languor, lassitudo ; —om

dlení subita animi defectio.
mdlý languidus, infirmus, lassus;

imbecillus; v. umdlený, ze—;
m. jsem langueo.

meč gladius, ensis; ferrum.
mečení atp. v. bečení.
med mel.
medle tandem, gu8aeso.83)| Ó-L.

medovina mulsum.
medový mellitus.
Medvě (souhvězdí

medvěd ursus.
mech muscus.
melancholie atra, nigra bilis.
melodický canorus, numerosus,
melu molo.
méně minus, setius (nihilo).
menšina minor pars.
meškám moror, refineo alam,

traho, tardo alad; m. někde
sedeo, Versor, moror.

meškání mora; bez m. statim,
confestim.

meta meta, calx, terminus.
metám iacio, conicio, mitto, emit

to; iaculor (kopí); losy m. 8or
$ior de. .j v. vrhám.

metám (o obilí) herbesco.
metání iactus, coniectio.
metelice nives.
metla virgae.
metonymie denominatio.
mez limes; finis, terminus; —mí

modus.
mezek mulus. [interiectum.mezeraintervallum;| spatium
mezi inter, intra, apud s akk.;

mezitím interea, dum haec ge
mezihra embolium. [runtwr,
mezivládí interregnum.
mezkář mulio.
mezník terminus.
měď aes (Cyprium).
měděnka aerugo.
měděný aeneus, aereus.
měchýř vesica.
měch uter, culleus, follis.
měkčím mollio.
měkkost mollitia (-ies).
měkký mollis
měknu remollesco, mitesco.
mělčina vadum.
mělčinatý vadosus.
mělký vadosus, tenuis (agua).
měním muto, commufto, im-, va

rio (orationem); m. se mutor,
varior, vario (fama); abeo i
alad (více bás.).

Arctos;
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měnivost
———

měnivost mutabilitas (mentis),
mobilitas.

měnivý mutabilis, varius.
měření mensio (vocum).
měřice modius.
měřický geometricus.
měřictví geometria, geometrica

-orum).
měřič finitor, geometres.
měřím metior algd alga re; m.

se 8 kým v. bojuji, zápasím.
měřítko mensura; m. desítistopédecempeda;přenes.| norma,

ratio.
měsíc (těleso) luna; (čas) mensis,
měsíční lunae (lumen) ; menstruus

(usura, opus).
měsidlo cratera.
městečko oppidulum.
město urbs, oppidum; hlavní m.

caput (Thessaliae); m. rodné
patria,

městský urbis (moenia); urba
nus, oppidanus.

měšťan oppidanus, civie.
mhouřím conniveo.
míč pila; v m. hráti pila ludere.
mihám se mico, ante oculos ob

versor.
mícha medulla.
míchám misceo, permisceo (vi

num agu8); m. Se interpono
me in algd, do cizích věcí
aliena curo.míjímpraetereo© algm,“fugio(alad);| nepřech.| praotereo,
transeo (tempue); =—nedosíci
v. toto.

míle mille passus, milia passuum.
milenka amica. [libenter.
milerád libens, non invitus;
milion decies centena milia.
milník lapis(adguintum lapidem).
milosrdenství misericordia.
milosrdný misericors.
milost — prominutí venia, im

punitas; jinak v. láska, přízeň.
milostivost olementia.
milostivý olemens;

benevolus.
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propitius,

mířím

milovník amans, amator, studio
sus alcs rei.

miluji amo, diligo.
milý carus, gratus,

v oslovení bonus.
mimický mimicus.
mimo praeter, extra 8 akk.;

praeterguam, guod: m. to
praeterea; slovesy složenými
8praeter — (praeterfluo urbem).

mimochodem per occasionem,
occasione data; dguasi prae
$eriens.

mimořádný extraordinarius, ad
venticius (pecunia).

mimovolný inconsultus (animi
impetus), fortuitus.

mimozákonný exlex.
mince aes (grave; aeris milies);

== peníz numus.
mínění sententia, iudicium, opi

nio, existimatio; m. veřejné
fama.

míním puto, existimo; — zamý
šlím cogito, volo; v. pokládám.

minouti o čase: abeo (illud tem
Pus), franseo, praetereo.

minulost tempus praeteritum,
praeterita (-orum).

minulý praeteritus; superior(nox,
annug).

mír pax, otium, guies; m. du
ševní animi tranguillitas.

míra mensura, modus; tou m.
adeo; nad m.eximie,admodum,

mírně leniter, moderate,humane,
placide.

mírním lenio, mollio, tempero
algd, moderor alcui rei; con
tineo, cočrceo; útěchou m. con
solor (dolorem alcs).

mírnost clementia, mansuetudo,

acceptus;

modestia, moderatio, tempe
rantia.

mírný lenis, moderatus, mollis,
modicus, modestus, clemens,
continens, temperatus.

mířím peto (telo alad), derigo
(navem), contendo; responsum
valet.
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mísa modlím se

mísa lanx, patina. [chám.
mísím misceo, permisceo ; v. mí
miska obětní patera, patella.
místnost locus; prostor spa

tium.
místo locus; přední m. princi

patus; p. m. u stolu summus
lectus; m. veřejné publicum ;
od místa jest alienum; na
pravém m. in loco; na rů
zných m. passim.

místodržitel v. náměstek.
mistr antistes (artis dicendi),

artifex. [perfectus.
mistrný singulari arte factus,
mizím evanesco (spes), abolesco

(nomen), effluo (ex animo); m.
s očí abeo e conspectu; m.
z paměticedo, elabor memoriš.

mizina miseria; na m. přijíti
pereo, pessumeo, in miseriam
incido; na m. přivádím perdo.

mládenec v. mladík ; — neženatý
caelebs.

mládenecký iuvenilis.
mládež iuventus; iuvones.
mládě catulus, pullus.
mládí adulescentia, iuventus; od

m. a pueris; za mého m. me
puero.

mladictví adulescentia, iuventus.
mladíček adulescentulus.
mladík adulescens, iuvenis.
mladistvý puerilis, iuvenilis.
mládnu repuerasco.
mladost v. mládí.
mladý recens, novus; puerilis

(aetas), m. muž iuvenis, m. věk
adulescentia, m. lid iuventus,
m. býk iuvencus; m. víno vi
num novum; mladší (natu)
minor.

mlat (místo kde se mlátí) area;
(zbraň) malleus.

mlátím obilí frumentum tero.
mlčelivost taciturnitas.
mlčení silentium (8-0praeterire).
mlčím faceo, sileo.
mlčky tacitus; tacite,
mléčný, -atý lacteus.

80)
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mléko lac.
mlha caligc ; v m. zahalený cali.

ginosus (stella).
mlsání liguritio.
mlsnost cupedia, liguritio.
mlava genus úi<endi, lingua,

dictio; oratio, sermo.
mluvčí orator.
mluvím dico, loguor,verba facio;

m. k vojínům contionor; m.
nejasně balbutio; m. dobře
o někom bene dico alcui.

mluvnice grammatica.
mlavozpytec grammaticus.
mlýn mola; (stoupa) pistrinum,
mlynář pistor, molitor.
mním v. domnívám se.
mnohdy saepe, interdum, non

nunguam.
mnohem multo (melior).
mnoho multum; jest nás m.

multi sumus; m. zlata magnum
auri pondus; o mnoh) multo
(při komp.).

mnohokrát saepe, saepenumero.
mnoholetý multorum annorum.
mnohonásobný multiplex.
mnohý multus; multae naves

longae, avšak: multi et docti
homines. [plifico,

množím augeo, multiplico, am
množství multitudo, vis, copia,

copiae, acervus, pondus (auri).
moc potestas, potentia, amplitu

do, dicio, opes, -um, res, -rum,
potentatus; vís, vires; vrchní
m. summa iriperii; V moci
něčí jest penes alguem; míti
něco ve své m. copiam alcs
habeo, contineo, cohibeo algd.

mocný potens; compos (alcs
rei); mocnější superior; m.
jsem valeo, polleo; v. silný,
mohutný.

močál palus, sťagnum.
močálovitý palustris.
modlení precstio; m. veřejné

supplicatio.
modlím se precor, oro.
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modlitbao
nodlitba precatio, preces; ve

řejná supplicatio; společná m.
comprecatio (deorum).

modrý caeruleus.
modulace fexio (in cantu).
mohu possum, gueo; valeo, pol

leo.
mohutnost potestas, copia; du

ševní facultas ; nervi (orationis).
mohutný grandis, robustus; in

gens, magnus.
mohyla tumulus.
mok bumor.
mokrý humidus, madidus; jsem

m. madeo.
mol tinea.
mor pestilentia. (morum.
moruše (strom) morus, (ovoce)
moře mare; širé m. altum.
mořím vexo algm.
mořský marinus; maritimus;

navalis (proelium); m. nemoc
nausea. [latum.

mosaika emblema; opus tessel
mosaz orichalcum.
most pons; m. přes řeku vysta

věti pontem in flumine facere;
m. lodní p. e navibus iunctis
factus; m. strhnouti p. inter
rumpere, rescindere.

mostnice (mostní kůl) sublica.
motyka dolabra, ligo.
motýl papilio.
moudrost sapientia; prudentia.
moudrý sapiens.
moucha musca.
mouka farina; pollis (-inis).
movitý mobilis, gui moveripotest.
mozek cerebrum.
mozol callum.
možnost facultas, copia (ales

rei); dle m. pro viribus meis.
možný gui fieri potest; jest m-o

posse S infin.; není možná
fieri non potest, ut..; pokud
mi m. dguantum possum; je-li
m.? iftane? guid ai8? co m.
největšími pochody guam ma
ximis possum, potest, poterat
itineribus,
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mstitel

mračím se nubibus obducor,
frontem contraho.

mračno v. mrak. (bilus.
mrak nubes; pod m-em subnu
mrákota tenebrae.
mramor marmor.
mramorový marmoreus. [do
mrav mos, institutum, consuetu
mravenec formica.
mravně honeste.
mravní morum (probitas), ad

mores pertinens.
mravnost mores,pudor, honestaás.
mravný probus, honestus, bene

moratus.
mravopočestnost morum casti

fas; v. mravnost,
mravouka morum praecepta.
mráz frigus.
mrazivý frigidus.
mrskám caedo (virgis),
mrštiti iacio, conicio algd.
mrštnost pernicitas.
mrštný pernix. [mortuum.
mrtvola cadaver (Clodii),corpus
mrtvý mortuus, defunctus; říše

mrtvých inferi.
mru morior, pereo, decedo (de

vita), mortem oboo.
mrva v. hnůj.
mrvím stercoro.
mrzce flagitiose, furpiter.
mrzím, mrzí mne něco pigef me

alcs rei, aegre, moleste fero,
molestum mihi est; m. $e na
něco irascor (alcui), indignor
(vicem meam).

mrzkost turpitudo, fagitium.
mrzký turpis, fagitiosus, foedus.
mrznu algeo.
mrzutost simultas, molestia.
mrzutý difficilis, morosus, tri

stis; o věci: molestus, ingrafus.
mříž cancelli.
msta ultio, vindicta.
mstím ulciscor algm, algd; poe

nas expeto repeto ab algo alcjs
rei neb ob..; vindico alad.

mstitel vindex, ultor (coniura
tionis).
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mstivost

mstivost ulciscendi cupiditas.
mstivý ulciscendi cupidus, ira

cundus.
mučení carnificina (-am subire),

tormenta, guaestio.
mučidlo tormentum.
mučím crucio, torgueo, vexo.
mučírna carnificina,
mučitel carnifex.
mudrc sapiens, philosophus.
mudretví philosophia; studiumo,
můj mons.muky ocruciatus,formenta.
mumlám murmuro, fremo.
mumlání fremitus;"jako zname

ní souhlasu neb nesouhlasu ad
rmurmuratio.

musím debeo s inf, mihi est
8 gerund , necesse est, cogor
8 inf.; genit. s est a infn.

muž vir; mladý m. iuvenis; m.
po muži viritim.mužně fortiter.

mužnost virtus, fortitudo.
mužný puber, virilis; fortis.
mužský virilis, mas, masculus.
mnžstvo viri, iuvenfus; milites,
my nos.
myji lavo, abluo.

nabažiti se

mýlím někoho in errorem indy.
co, fallo algm.

mýlím se fallor, erro; m. g9
v naději spes me fallit.

mylně false, falso.
mylný falsus; erroris plenua,
myrha myrrha.
myrta myrtus.
mys promunturium.
mysl mens, animu8s; po mysli

býti ex sententia esse, placere,
probari alcui.

myslím cogito, sentio, arbitror,
puto, r8e0r, censeo, eredo; myslíš? ain tu?

myslitel philosophua.
myslitelný aui cogitari potest,
myslivec venator.
myslivecký venatorius; venati.

cus (canis).
myslivost, -vectví venatus.
myš mus.
myška musculus.
myšlení cogitatio, cogitata; v m,

pohřížený deliberabundus.
myšlenka cogitatum; -ky com.

mentata.
mytí lavatio.
mýtím (stromy) exstirpo, caedo.
mzda merces, pretium.

N.
Ba in místně na ot. kde? 8 abl.

(in capite), na ot. kam? sakk.
(in collem, in conspectum);
účel: ad (mortem); příčina:
pouhý ablat. (tuo periculo) ad;
na mou prosbu precibus meis
commotus; na koni atp. eguo
vehi; při suspendere de neb ex
(arbore); až na usgue ad, in;
praeter, excepto . .; — vůči ně
komu erga algm (liberalis);;
== proti contra, adversus (ho

stulo atp. algd ab algo; na
nohy seskočiti ad pedes desi
lire; na deset tisíc (příbliž.
počet) ad, circiter decem milia;
na halířad numum; bylo již
na tom, že.. haud procul abe
rat, guin..; na konec ad ex
tremum.

nabádám cohortor, hortor,
cito, impello algm ad alad.

nabádání incitatio, impulsus.
nabaliti involvo algd alga re

in

stes);přislovesechžádánípo-| nabažitisesatioralgare.91)| Č.-L.
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náběh-O
náběh impetus, incursus.
naběhnouti na něco incurro in

alad, allidor ad algd; — náběh
učiniti,útočiti impetum facere,
irruere in algm; — objem zvět
šiti intumesco, fumesco.
abídka conditio.

nabídnouti v. nabízím.
nabíliti dealbo algd.
nabírám haurio.
nabírání haustus.
nabízím offero, defero (pacem

bhostibus); m. Se operam meam
aleui offero, polliceor, profiteor
ad alad; n. v dražbě liceor;
n. bitvu nepříteli potestatem
pugnandi hosti facio. ;

nabobtnati intumesco, fumesco.
nabodnouti figo alad alga re.
náboženskýreligionis,sacrorum ;

n. záležitosti res divinae.
náboženství religio.
nábožnost pietas.
nábožný pius, religiosus.
nabnbřelý adipatus (dictio); tu

midus (cervix).
nábytek supellex.
nabývám paro mihi algd, per

cipio, concilio (mihi amorem);
nanciscor, reporto (victoriam);
opět n. recupero; naděje n.
spem concipio. [(cibo).nacpaný| differtus,| confertus

pacpati confercio (agrestem in
arta tecta), refercio algd alga re.nač?©guo?aguorsum?| guid?
(multa); cuinam rei?

načekati se diu exspecfare, op
periri algm.

náčelenka koňská frontalia,
náčelnictví principatus, poten

tatus.
náčelník princeps, praetor, dux,

caput; n. lupičů archipirata.
načež deinde, tum; guo facto.
načínám coepi; naříznouti

incido.
náčiní instrumentum; n. železné

ferramentum; m. lodní arma,
armamenta

Č.-L.93]

nadpis

načrtnouti adumbro.
nad (místo) supra, super (caput)

(míra) praeter (modum), nač
jiné praeter ceteros; pouhyí
ablat. kompar. (melle dulcior):
nad to ultro, amplius, insuper
accedebat, guod..

nadání indoles, ingenium, n. vě
štecké divinatio; — očeká
vání orinio, exspectatio; mi
Mo n. praeter opinionem, ino
pinans, inopinatus. (genii.

nadaný ingeniosus, magni in
nadarmo frustra, neguiguam,

casse (tempus terere).
nadávám compello, convicior

alam, appello algm algm; = ob
darovati v. toto.

nadávka convicium,maledictum.
nadbytek abundantia, affluentia,

copia; n. mám abundo.
nádeník mercennarius,rius.
naděje spes (v něco alcs rei);

pevnán. iducia; n. mámspero;
spem pono, colloco in algo.

nadějný magnae, summae spei.
nadělačí dluhů aes alienum con

traho, conflo.
nádhera splendor, apparatus,

magnificentia, pompa.

opera

nádherně magnifice, laute.
nádhernost splendor, dignitas;

v. nádhera.
nádherný splendidus,magnificus,

amplus, lautus, 8umptuosus,
pretiosus.

nadcházím někomu occupo,prae
venio algm; advenio, immineo;
v. nastávám.

nadchnouti inflammo algm, in
cendo, incito; pass. inflor.

nadíti se v. doufám.
nadiviti se nemohu non possum

satis mirari.
nadlehěčiti levo, sublevo alad.
nádoba vas; hliněná urna.
nádobí vasa, supellex; instru

menta. [titulus,
nadpis inscriptio, praescriptio,
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nadpisuji nakládání

nadpisuji inscribo (epistulam).
nádržka vodní alveus, cisterna.
nadržují někomu foveo algm,

indulgeo alcui.
nadsázka exsuperatio.
nadsazuji in maius extollo, rem

verbis augeo.
nadšení afflatus (divinus), in

flammatio animi, spiritus (divi
nus); == horlivost studium.

madutost fastidium, arrogantia,
superbia. dus

nadutý arrogans, inflatus, tumi
nadužívám abutor, male utor

alga re.
nadužívání abusio, usus nimius.
nadvláda summum imperium,

summa imperii, summa potestas.
nádvoří propatulum.
nadýmám infilo;n. se intumesco,

inflor, magno8 spiritus sumo,
nadzdvihují levo, tollo alad.
nafukuji infio alad.
naháním strachu terreo, territo.

metum, fimorem inicio alcu.
naházeti iacio, conicio, adicio.

inicio; kolem n. circuminicio.
náhle repente, subito, improviso.
náhled v. mínění.
nahlížím — chápu intellego; n.

do něčeho inspicio alad.
nahlodávám arrodo.
nahluchlý surdaster.
náhlý repentinus, subitus (mors).
nahnouti inclino alad.
nahnutí inciinatio.
náhoda casus, fors; n—ou casu,

forte, fortuito.
nahodilý fortuitus.
nahoditi se intervenio (guerelis

alcs), obvenio (vitium při
auspiciích), offeror; ost. v. při
hází se, stává se.

náhrada restitutio damni, com
pensatio; n. žádám res repeto.

nahraditi resarcio, sarcio, dam
num restituo, compenso (damna
aetatis fructu).

náhrdelník torguis.
nahrnouti se concurro.
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————————|
náhrobek sepulcrum, ara, bu.

stum, fumulus.
nahromaděný congesticius.
nahromaditi coacervo, congero,
nahý nudus; m. meč gladius

striotus.
nach i červec nachový conchy.

líum, barva purpura.
nacházím invenio, reperio.
nachovýpurpureus, conchyliatus,
nachýlený inclinatus, infexus,

proclivus.
náchylnost proclivitas, animua

propensus ad algd; favor, stu
dium alos.

náchylný inclinatus, propitius,
propensus, proclivis (ad mor
bum).

nachyluji flecto, infiecto, inclino,
najatý conductus, meroennariuas,
ná, em conductio.
nájemce conductor, n. důchodů

státních publicanus; n. stát
ních dvorů arator; n. desátku
decumanus.

v. vpád.
conduco, redimo; loco,
conductio.

se cibo satior; najedený
satiatus, satur.

najíti v. nacházím.
„nakadeřený calamistratus.
nákazapestilentia, conftagio,con

factus.
nakaziti morbum in alium trans

fero; corrumpo.
nakažlivý gui contagione vul

gatur, gui latius serpit; n. ne
moc v. nákaza.

náklad — útrata sumptus, im
pensa; — břímě onus; n. na
výživu dětí alimenta.

nakládám impono alcui algd,
onero algm alga re; (ovoce
atp) condio; n. sněkým con
sulo in algm, tracto algm;
n. zle abutor algo; — náklad

Mn insumo (sumptum inm). gum).
nakládání (ovoce) conditio (fru
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nákladní nápad

nákladní onerarius.
nákladný sumptuosus, impensus.
nakloniti flecto, inflecto; (si)

concilio mihi algm, bonum
mihi reddo algm.

náklonnost conciliatio (ad alad),
studium (ales), benevolentia.

nakloněný deditus, coniunofus;
n. jsem faveo (aleui).

nakloňuji concilio; pellicio; v.
nakloniti.

nakoupiti cočmo alad.
nakresliti describo, expingo.
nakrojiti incido algd.
nakřiviti incurvo, inflecto alad.
nakupený congesticius.
nakupiti accumulo,exstruo,(acer

vum) congero.
nakusuji adedo.
nálada affectus.
náledí glacies lubrica.
ualéhám incumbo, insto alcui,

nitor; flagito; urgeo, premo
algm.

naléhavé prosby obsecratio.
nález inventum ; smírčího soudce

arbitrium; (populi) scitum;
úřadů decretum; lidu sententia
(-am fero); consultum (senatus),
auctoritas (senatus).

nalézám invenio, reperio. [trix.
nálezce, -Kyně inventor, inven
náležím někomu alcs sum, nále

žející proprius alcs, genit. pos
ses.; n. někam pertineo (eodem);
== povinností jsem genit. (sa
pientis est. .), convenit, decet,
par est.

náležitě iuste, recte, ut decet.
náležitý iustus, meritus; suus

(locus, tempus).
nalíčený (líčidlem natřený) ce

russatus (bucca), fucatus.
náličník u přílby buccula.
nalomiti infringo alad.
namáčím mergo, intingo.
namačkati constipo (tantum nu

merum hominum in agrum Cam
panum), contrudo (homines in
balneas).
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námaha labor, negotium, moli
menfum, emolumentum.

namáhám intendo (vires, ani
mum).

namáhám se contendo, elaboro,
enitor ; n-je se nisus; v. usiluji,

namáhání v. námaha.
namáhavě operose, enixe.
namáhavý arduus; laboriosus

(exercitatio), laboris plenus.
namanouti se obviam fio, 0c

curro, infervenio alcui rei.
namazati allino (alcui rei), deli

buo (capillum), oblino (algd
alga re).

námezdný conducticius, mercen
narius: v. najatý.

naměřiti admetior (frumentum
Sxercitui), metior.náměstek| praefectus
(perský) satrapes.

náměstí forum.
namířiti v. mířím.
namítám contra dico, oppono;

intercedo (o tribunech).
námitka obiectus; intercessio.
námluvčí auspex.
namluviti někomu persuadoo

aloui, ut.. neb algd neb akk.
s inf.; fidem facio alcui alos
rei.

námluvy sponsalia (-ium).
namnoze magna ex parte;

často.
namokřiti madefacio (gladium

sanguine).
námořní maritimus;

pugna navalis.
námořnický nauticas.
námořnictví res nauticao (usua

rerum n.),
námořník nauta.
námořský v. námořní.
nanésti něčeho comporto, con

gero alad.
naopak contra; at; — obráceně

contrarie (procedere), © con
trario.

nápad cogitatum.

(regis);

n. bitva
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napadám

napadám aggredior,adorior algm;
incedo, incido alcui neb in.
exagito, algm; napadá mne
in mentem mihi venit.

nápadný conspectus.
napájení aauatio.
napájím potum praebeo alcui;

ad agnam duco. |uro.
napaluji aduro (capillům),prae
napěchovati refercio algd.
napilý ebrius.
napínám tendo, aftendo, intendo,

contendo (tormenta).
nápis inseriptio, titulus; epi

gramma, elogium; kniha má n.
inscribitur.

napjatě attente, contente.
napijatost attentio,
napjatý attentus,intenfusad..,

8uspensus.
napjetí attentio, contentio (vo

cis), intentio; očekávání
animu8 suspensus.

naplavenina circumlůvio.
uaplněný refertus (pice, divitiis;

praedonum, negotiatorum); re
pletus (rebus).

naplňuji impleo,compleo,repleo,
expleo, refercio alad alga re.

napodobení imitfatio. [lo.
napodobím imitor algm, assimu
napodobitel imitator.
nápodobivost imitandi studium.
napodobnji v. napodobím.
nápoj potio, potus; n. uspávací

B0por.
napomáhám asservio (alcui rei

alga re); iuvo (algm), subvenio,
suceurro (alcui). [(-orum).

mRapomenutí admonitum, monita
Rapomínám moneo, admoneo,

hortor, adhortor, commonefacio
algm.

napomínání hortatio, monitio.
naposledy ad extremum; deni

gue, postremo.
napouštím imbuo, inficio; tingo.
náprava axis.
náprava — napravení correctio,

emendatio; satisfactio.
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nářadí

napravitelný emendabilis.napravajií© emendo,corrigo;
= spravují reficio, reparo.

naprosto plane, prorsus, omnino.
naprosto ne neguaguam.
naprostý absolutus.
naproti contra (algd), obviam

(alcui); adversus, exadversum
(eum locum); n. tomu contra,

napřahuji proicio (hastam, brachium),inftendo© (dextram,
manus).

napřed ante (pugnare); — v pře
du in fronte, primo locoj slo
vesa slož. 8 ante — nebo prae-i
pro— (provideo, prospicio).

napříč ex transverso.
napsati v. píši.
náramek armilla.
náramný immanis,

stus (solitudines).
narážím offendo (capuť ad algd),

allido, affligo (rationesad sco
pulos, caput saxo), (řečí na
něco) designo, alludo; tango,
significo alad.

narážka significatio.
národ populus, gens, natio; no

men; po národech generatim.

nimius, va

naroditi Se nascor; n. se po
smrti nebo po závěti otcově
agnascor.

národní populi, popularis, gentis.
nárok vindicatio, ius, postulatum.
narovnání pactio; n. činím pa

ciscor. [natum.
narození ortus; po n. post algm
narozeniny dies natalis.
narozený natus; n. před časem

abortivus.
náruč manipulus; v n. beru com

plector; in manus accipio.
náruživě ardenter (cupere), stu

diose.
náruživý ardens (studium); fla

grans (multitudo), studiosissi
mus (venandi); © věcech též
vehemens.

nářadívasa, instrumenta; železné
ferramenta (agrestia).
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nářek natírám

nářek fletus, miseratio, gemitus,
lamentatio.

nařezávám accido, incido algd.
naříkám lamentor, gueror, con

gueror (algd neb de..), accuso
(alad)

nařízení praeceptum, mandatum,
edictum, institutum.

naříznouti accido, incido alad.
nařizuji impero,mando,instituo,

praescribo, edico alcui algd;
iubeo algm s inf.

nařknouti criminor (pofentiam
meam), incuso, accuso algm
alcs rei; insimulo (algm parri
cidii). [in-.

nařknutí calumnia; accusatio,
nasaditi — v šanc dáti offero

(vitam), periculum aalcs rei
adire pro algo.

násep agger, vallum, maceria;
náspem obháním, svírám cir
cumvallo.

nashromážditi colligo, cogo, (o
bohatství) coacervo.

naschvál consulto, de industria.
násilí vis; n. činím vim affero

alcui; n. užívám vim adhibeo.
násilný violentus (homo, impe

fus); n. smrt v. vražda
nasíti sero, spargo algd.
naskrze penitus (res perspecta),

prorsus (nullum verbum intel
lego), plane (cognitus, par);omnino.

naskytuji se offeror (occasio),
praebeor; occurro, appareo.

následek consecutio, conseguen
tia, eventus, exitus.

následnost 'consecutio,series.
násle ný conseguens.
následovnice consectatrix (vo

ordo,

luptatis).následovník© studiosus| alcs;
imitator, aul partibus alcs
favet.následujíseguor,| conseguor
alam; == jsem nástupcem suc
cedo alcui; n. v pafách sub101)| ČL.

seguor algm, n. horlivě sector
algm. [aemulus.

následující seguens; horlivě n.naslouchám auscultoalad, audio.
nasnadě praesto,

promptus, paratus.
násobím multiplico.
nasoliti salio.
nastávám immineo, impendeo,

insto, oborior; propo adsum;
subsum; nastávající iniens;za n-lé noci nocte intermissa.

nastaviti obicio (manum), por
rigo.

nástin adumbratio,
nastíniti adumbro alad.
nastlati sterno (humum stipulá).
nastojte! eia! vae!
nastoupiti ineo, ingredior alad;

do řady assisto; n. na míste
něčí succedo aloui, in locum
alos.

nástrahy insidiae.
nastrčiti insero (falceslonguriis).
nástroj instrumentum; n. hude

bní strunový fides (-ium).
nastrojiti paro, molior, instruo,

aptoj o šatě: orno, exorno.
nástupce successor.
nastupují ineo, ingredior alad;

insto alcui (cedenti); n. dědic
tví hereditatem adeo; v. 'na
stoupiti.

nasvěděuji documento, argu
mento sum alcui rei; čemuž
n-je cuius rei testimonium est,
guod..

nasycení satietas.
nasytiti satio (cibo) algm, exsa

turo (animum); nasycený 84
tiatus, satur.

náš noster.
našinci nostri.
našívám adsuo algd alcui rei.našlápnoutiinsisto© (firmiter;

alcui rei), pedem impono.
natahuji tendo, distendo, pando;

profero (manum).
natírám unguo aigd;

induoo alcuí rei.

ad manum,

colorem
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nátisk nebezpečný

nátisk iniuria, vexatio, vis.
natlačiti stipo; natlačený sfipa

tus; v. namačkati, nacpati.
nátlak impetus.
nato deinde, exinde; nedlouho

n. paulo post.
natož aby nedum s konj.
natrefiti incido in algm.
naučení praeceptum; institutio.
naučiti v. učím.
nauka doctrina, disciplina, prae

cepta (-orum).
navádím induco, impello, addu

co (ad facinus), pellicio; n. ně
koho na někoho incito algm
contra algm.

nával impetus, concursus, vis.
navaliti involvo.
navážka suggestus, agger.
návěst propositio, n. nižší pro

positio minor, assumptio.
návěští significatio; promulgatio,

edictum. [gero.
navážím subveho; (zemi) exag
navlhčiti madefucio.
navlhnouti madesco.
navnaditi delenio (plebem mu

nere), pellicio (algm alga re ad
alad).

návod impulsus, persuasio; ná
vodem auctore, duce algo;
= učení institutio.

navoskovaný ceratus.
navrácení restitutio.
navracím něco reddo, restituo

alcui algd; n. se redeo, rever
for, refero me, repeto (alad).

návrat reditus, reditio.
návrh consilium, senfentia, po

stulatum; ratio; n. zákona ro
gatio.

navrhovatel lator (legis),auctor.
navrhuji promulgo, fero (legem,

sententiam); m. někomu něcooffero,suadeo.| [locusedifuas.
návrší clivus, collis, altitudines;
návštěva salutatio, adventus.
navštěvuji viso, adeo, convenio

algm; četně, často n. celebro
(viam, domum), freguento.

103) OL.

návyk asuvetado (mali).
navykám aesuesco(alga re, aleni

rei, ad algd, s inf. (fremitum
voce vincere); n. někoho něče
mu assufacio algm. alga re
neb inf. [mutuo.navzájeminvicem,© vicissim,

nazad retro, rotrorsum; slovesy
složenými s re-.

nazbyt abunde; mám n. čeho
abundo alaa re-.

na zdař bůh temere.
název appellatio (regis), titulus;

vocabulum, nomen.
nazírámcontemplor,inspicio algd.
nazírání contemplatio (caeli).
nazítří postridie.
nazmar přicházím pereo, pessum

60; n. přivádím perdo. [catio.
naznačení adumbratio, signifi
naznačuji adumbro; designo(hacoratione© Dumnorigem);

significo.
názor contemplatio.
názorný expressus (imago).
názornost perspicuitas.
nazpaměť ex memoria; n.

učím edisco.
nazývám appello, voco, nomino

algm, nomen impono alcui;
tak n-ný adui dicitur, guem
dicunt.

ne non, haud; odpověď: minime;
non s opakov. slovesem otázky;
a ne negue; ani ne ne — aui
dem; Že ne ve větách předm.
ne, ve výsl. ut non.

neb aut, vel, sive; odůvodň. nam,
namaue. [divo.

nebe caelum; pod širým n. sub
nebeský caelestis, aetherius.
nebešťan caelestis.
nebešťan incola caeli.
nebezpečenství periculum, dis

crimen, malum; V M. Se Vy
dávám periculo me offero;
plný n. periculosus.

nebezpečný periculosus; insidio
sus, infestus; nejvýš n. capita
lis (fraus).
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neblahý nehet

neblahý infelix, míser, funestus.
nebo aut, vel, — ve, sive; odů

vodň. nam, namgue.

nebojovný imbellis.neboli sive.
neboť nam, enim.
nebožtík mortuus.
necelý imperfectus, inchoatus.
necesta invia (-orum),.
necitelnost duritia; impatientia.
necitelný sensu carens; ferus,

durus.
necky alveus.
nectný infamis, intestabilis, tur

pis, improbus. [citia.
necudnost impudentia, impudi
necudný impudens, impudicus;

obscoenus.
necvičený inexercitatus.
nečas tempestasturbulenta, hiems.
nečest dedecus; — bezectí igno

minia, infamia,
nečestnýturpis, foedus; infamis,

inhonestus; n. čin dedecus.
nečetný infreguens; plur. pauci.
nečinnost desidia, segnitia, igna

via, inertia; otium.
nečinný otiosus; deses, segnis,

ignavus, iners.
nečinně segniter, ignave.
nečistota sordes, sgualor.
nečistý immundus, sordidus;

impurus; incestus, impudicus.
nedaleko haud procul, haud

longe, prope.
nedaleký propinguus.
nedávám = nedovolujiinterdico

aloui algua re neb ne.., veto
algm algd facere; prohibeo
algm.

nedávám znáti dissimulo.
nedávno nuper.
nedávný recens, novissimus,
nedbale neglegenter.
nedbalec homo neglegens.
nedbalost indiligentia,

gentia, [Bocors.
nedbalý indiligens, neglegens;
nedbám neglego, contemno alad,

postpono, praetermitto alad.

Č.-L.

negle
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nedělitelný individuus (corpora).
nedlouho nato paulo post.

nedobytný inexpugnabilis.nedohledný infnitus, immensua.
nedokonalý imperfectus;vitiosus,.

mancus.
nedokončený imperfectus.
nedokrevný oxsanguis (orationis

genus). (dium.
nedorozumění dissensio, disci
nedoslýchavý surdaster.
nedospělost immaturitas.
nedospělý impubes, nondum.

adultus. mitas.
nedostatečnost tenuitas, infir
nedostatečný mancus, vitiosus.nedostatek© inopia,penuria;

n. mám indigeo, egeo (alga re).
nedostáti slovudem violo,fallo.
nedostávám se desum, non

suppeto.
nedostává se mi něčehoalgd me

deficit (vires, dies, vox) i pass.
deficior alga re (consilio).

nedostavuji se k ručení vadimo
nium desero. [sanctus.

nedotknutý integer, intactus,
nedouk homo semidoctus ; idiota.
nedovedný iners.
nedovolený vetitus;

nefas est.
neduh morbus; vitium corporis.
nedůslednost inconstantia, va

rietas. [pugnans.
nedůsledný inconstans, sibi re
nedůstojný indignus.
nedůvěra diffidentia; = pode

zření suspicio. [se
nedůvěřivě difidenter, suspicio
nedůvěřivost diffidentia.
nedůvěřivý diffidens, suspicax.
nedůvěřuji diffido, fidem nom

habeo alcui.
neduživý invalidus, aeger.
neharmonický dissonus; v. ne

souhlasný,
nehezkost deformitas.
nehezký deformis.
nehet unguis.

n—o jest
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nehoda nemístný ———
nehoda calamitas, casus, malum, nejraději potissimum.

incommodum, adversum. nejspíše potissimum; = Snad,nehodnost indignitas.
nehodný indignus alga re neb

aui.. s konj.
meholený intonsus.
nehrubě haud ita, mediocriter,

parum.
nehybnost desidia.
nehybný immobilis; deses; n—ě

stojím non moveor.
mechávám sino (ut), patior (inf.);permifto alcui algd neb ut.

n. SÍ reservo, n. stranou post
habeo; n. něčeho (upouštím)
abicio (cupiditatem certandi),
desinosabl. nebinf.,desistoa..
meb de.. ——=nechávám stranou
mitto, missum facio algd; =
opouštím v. toto.

mechci nolo.
nechuť fastidium; taedium; n.

mám k něčemu fastidio alad;
s nechutí fastidiose, invitus.

nechutím si fastidioalgd; taedet
me alcs rei.

nechutně absurde. [mo).
nechutný insulsus; frivolus (ser
nechvalný laude non dignus,

non laudandus.
nejapnost ineptia,
nejapný absurdus, ineptus.
nejasnost obscuritas,
nejasný obscursus, non clarus.
nejbližší proximus.
nejeden sunt, guí..; non nemo,

nonnulli, guidam; multi.
nejednou nonnumguam, identi

dem.

nejen non solum, non modo;„„ nýbrži non solum (non
modo), sed etiam ; n. ne, nýbrž
ani non modo non +., Sed ne
— guidem.

nejistě dubie. [bius.
nejistý incertus, suspensus, du
nejméně minimum (firmitatis,

virium); u sloves kupování a
cenění: minimi, minimo.

nejprve primo, primum.107]| Č.-L.

asi v. toto.
nejvíce plurimum.
nejvyšší summus.
nekázeň nulla disciplina, immo.

destia.
neklamný certus, exploratua,
nekonečnost infinitas.
nekonečný infinitus, immensug,
nektar nectar.
neladný perturbatus, confusug,

incompositus.
nelaskavost inhumanitas.
nelaskavý inhumanus.
nelibě graviter.
nelíbím se displiceo alcui,

probor ab algo.
nelibost indignitas, indignatio,taedium.
nelibý absurdus “sonus), iniu

cundus, ingratus.
nelíčeně attenuate (dicere), sin

cere, vere.
nelíčený verus, sincerus,
nelidskost inhumanitas.
nelítostný crudelis, inhumanus,

immisericors.
nelze mi non possum s inf,
nemajetnost inopia.
nemajetný inops.
nemálo (lidí) complures.
nemálo «ďv. non mediocriter,
nemalý non parvus.
nemám careo (nomine); v. mám.
neměnlivý aegnabilis (fortuna),

constans, immufabilis (res),
nemilosrdný immisericors,

humanus.
nemilost odium (in 0. venire),

offensa (in o. esse).
nemilostivý inclemens, immitig,
nemilý ingratus.
nemírně effuse, inftemperanter,

immodice, immoderate.
nemírnost intemperantia,im

destia.
nem rný immoderatus,

perans, effusus.

im

in

intem
(tu 

"nemístný alienus“absúrdus, inesp
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nemlavně

nemluvně infans.
nemoc morbus, valetudo (mala,

aogritudo (corporis); n. mořská
nausea; n. nakažlivá contagio.

nemocný aeger, aegrotus, n. jsem
aegroto; laboro (abl, neb a, ex).

nemotorný informis; ineptus;
agrestis, rusticus

nemoudrost stultitia, dementia.
nemoudrý stultus, insipiens,

demens. Ifundus.
nemovitý immobilis; n. statek
nemožný dui fieri non potest.
nemravnost mores corrupti, per

diti.
nemravný o člověku ma!e mo

ratus; o věci turpis, inhonestus.
nenadále v. náhle.
nenadálý repentinus,

inopinatus.
nenadání z n. ex improviso, ex

inopinato.
nenáhlý v. povlovný.
nenapravitelný insanabilis.
nenasytný insatiabilis, inexple

bilis.
nenáviděný invisus aloui.
nenávidím odi. [tas.
nenávist odium, invidia, simul
nenucený non coactus. volunta

rius; simplex, naturalis.
neobdělaný incultus.
neobeznámen s něčím ignarus

alcs rei.
neobezřelost imprudentia.
neobezřelý improvidus, incautus.
neoblomnost constantia.neoblomný| constans,

inexorabilis (index),
neobmezený infinitus; m. moc

summa potestas.
neobratnost inscitia.
neobvyklý inusitatus, insolitus,

insuetus.
neobyčejnost novitas.
neobyčejný insolitus, inusitatus,

mirus, extraordinarius.
ueobydlen vastus, desertus; m.

jsem vaco.
neobyvatelný inhabitabilis.109)| Č.-L.

subitus,

firmus;

nepohnufost

peocenitelný inaestimabi'is (an.
mi multitudinis);v drahocennýti

neočekávaně praeter exspecta
tionem, p opinionem.

neočekávaný inopinatus,
spectarus.

neodhodlaný incertus, dubius.neodvislost| libertas,| liberunm
arbitrium.

neodvislý liber, sui iuris, nullius
imperio subiectus.

neohebnost rigor.
neohebný rigidus.
neohroženě impavide, fortiter,

interritus.
neohroženost animus impavidus.
neohrožený impavidus, fortis.
neomylně haud dubie, certe.
neopatrně imprudentor, incaute.
neopatrnost imprudentia.
neopatrný incautus, improvidus,

imprudens.
neopevněný non munitus.
neopomíjím uic nihil religuum(i)

facio; v. opomíjím..
neostražitý incautus.
neozbrojený inermis.
nepaměť, od nepaměti post ho

minum memoriam.
nepamětlivý immemor alocsrei.
nepatrnost exiguitas, tenuitas.
nepatrný exiguus, tenuis, levis;

obscurns, ignobilis; n. počeť
exiguitas; n- nější deterior.

neplatný irritus, vanus, inanis.
neplodnost sterilitas.
neplodný sterilis; strom n. in

felix. [fraua.
nepoctivost improbitas, perfidia,
nepoctivý improbus, fraudulen

tus, perfidus.
nepoddajnost contumacia,
nepoddajný contumax.
nepodmíněný absolutus.
nepodobnost dissimilitudo.
nepodobný dissimilis, absimilis;

víře n. incredibilis; pravdě n.
non probabilis.

nepodstatný levis; vanus.
nepohnutost stabilitas.
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nepohnutý

mepohnutý immotus, defixus.
nepohyblivý immobilis, fixus,

stabilis.
nepohoda v. nečas. [lestus.
nepohodlný incommodus; mo
nepochybně certo (scio), haud

dubie.
nepochybný certus; non dubius;

nepochybno jest constaf.
nepokoj tumultus, motus; n. du

ševní sollicitudo.
nepokojný turbidus, turbulentus,

inguietus; novarum rerum cu
pidus, sfudiosus; seditiosus.

nepopiratelný certus.
nepoplatnost immunitas.
nepoplatný immunis,
neporušenost incolumitas, inte
neporušený incolumis, inviola

tus, integer; incorruptus.
neporušitelný inviolabilis; —

neporušený.

nepořádek v. zmatek; v n. uváím confundo, perturbo.
nepořádný incompositus, con

fusus; dissolutus, intemperans.
nepořízený infectus; s nepoří

zenou rebus infectis.
neposkvrněný castus (a eruore),

inconfaminatus.
neposlušnost immodestia, con

tumacia. [tumax.
neposlušný male parens, con
nepotrestaný impunitus.
nepotřebný inutilis (dat.

ad..), non necessarius.
nepovědomý ignotus, ignarus;

neb

n-o jest latet; fugit, fallit,
praeterit me alad.

nepozorný non attentus.nepozorovánzůstávám| fallo
(algm).

nepozorovaně furtim.
nepravda falsum.
nepravdivý falsus; vanus.
neprávem falso, iniuste.
neprávě iniuste, falso, perperam.
nepravidelný abnormis.
nepravý falsus, vanus, pravus,

adulterinus (signa).

111). Č.-E.

[gritas..

nepřirozený

neprodleně sine mora, statim,
neproměnný v. neměnlivý.
neproniknutelný impenetrabilig

silex ferro). .).
neprospěšný inutilis (dat. neb
neprozraditi celare (auctorem),
neprozřetelně imprudenter, im.

provide.
neprozřetelnost imprudentia,
nepřátelsky hostiliter, infeste

(in algm facio) inimice (ago
cum algo).

nepřátelský inimicus, infestus,
hostilis, alienus (ab imperio no
stro), adversarius; == nepřiteli
patřící hostilis, hosticus (terra)i
gen. hostium.

nepřátelství inimicitia; v nm.
jsem i—as gero, habeo cum
algo.

nepředpojatě sine praociudicio
(causam dico).

nepředpojatost animus aeguus,
nepředpojatý aeguus, liber,
nepředvídaný improvisus.
nepřející něčemu aversus (ab

algo).
nepřemožený, -itelný invictus,
nepřetržitě continenter; per

petuo; n. konám continuo (iter
die et nocte).

nepřetržitost continuatio (im
brium, causarum).

nepřetržitý v. souvislý.
nepříčetný mente captus, ameng,
nepříhodně incommode.
nepříhodný incommodus, ini.

guus (locus); intempestivuas.
nepříjemnost(věc)incommodum.
nepříjemný iniucundus (labor);

gravis, molestus.
nepříležitý v. nepříhodný.
nepřímo per ambages.
nepřímý non directus, obliguus,
nepřípadný alienus (tempus, lo

cus; ab neb pouhý abl. neb
dat.)

nepřipravený imparatus.
uepřirozený naturae repugnans;

v. strojený, líčený.
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nepřístupný nesouvislý

nepřístupný inaccessus, impe
ditus, diffcilis aditu.

nepřítel adversarius, hostis, ini
micus; úhlavnín. inimicissimus
(alcui, ales neb meus..).

nepřítomen absens, m. jsem
absum.

nepřítomnost absentia.
nepřívětivý inhumanus,

cilis, tristis.
nepřízeň odium, malevolentia;

res adversae, iniguitas.
nepříznivost iniguitas (tempo

ris, loci).
nepříznivý adversus, maleficus,

iniguus, (alcui), alienus (ab .).
nerad invitus, aegre, graviter;

gravate (zvl. v záp. non g.).
nerovnost iniguitas, asperifas

(viarum).
nerovný iniguus, asper (povrch),

dispar (vlastnosti).
nerozhodnost Auctuatio (animi).
nerozhodný incertus, dubius,

anceps (contentio, proelium);
jest n-o diserepat; bitva n.
proelium par.

nerozřešitelný inexplicabilis.
nerozum dementia, imprudentia,

inscientia, temeritas.
nerozumně imprudenter, stulte.
nerozumný amens, excors, ra

tionis expers; insanus, impru
dens. [rate (ago).

nerozvážlivě temere, inconside
nerozvážlivost temeritas.
nerozvážný temerarius, incon

sideratus.
neřád caenum, sordes.
neřest Aagitium. ň
neřestně fagitiose (vivere).
neřku-li nedum (his temporibus;

(konj.).
nesčíslný innumerabilis.
neshoda dissensio, diserepatio

(inter congules). Ineus.
neshodný, -ující se dissenta
neshoduji se dissideo (cum,

ab); v. nesouhlasím [abest.
neschází (mnoho) non (multum)

Č.-L.

diffi

113)

peschopný nou idoneus, non
aptus, inutilis (ad neb dat.).

neschůdnost difficultas (viarum).
neschůdný difficilis, invius, im

munitus (via).
neschvaluji improbo, dissuadeo.
nesjednocenost diserepatio.
neskonalý v. nekonečný,

smírný.
neskromný immodestus.
neslavný inglorius (vita); ob

8curus.
nesličnost deformitas.
nesličný deformis. [decet.
nesluším absum, nesluší se de
neslnšný indecorus, iniguus.
neslýchaný inauditus.
nesmělost timiditas.
nesmělý timidus.
nesmím v. smím.
nesmírnost immensitas.
nesmírný immensus vastus.
nesmiřitelný implacabilis, inex

piabilis. [morum).
nesmrtelnost immorfalitas (ani
nesmrtelný immortalis.
nesmyslně dementer, insane.
nesmyslnost amentia, dementia.
nesmyslný demens.
nesnadno difficulter, difficile

(komp. difficilius, sup. diffcil
lime).

nesnadný difficilis, arduus.
nesnášelivost intolerantia.
nesnáším se absum (ab. .), dis

cordo (cum).
nesnáz difficultas, necessitas,

angustiae (temporis); v nesnázi
jsem laboro; (== nemohu s mí
sta) agua haeret; do n. přichá
zím in angustum venio.

nesnesitelné intoleranter.
nesnesitelný non ferendus, in

tolerandus.
nesouhlasím dissentio, discrepo,

abhorreo (2b.. ; improbo ialgd).
nesouhlasný absonus(vox), dis

sentaneus, discrepans.

nesouvisle hiulce Gogni). [cus.nesouvislý (mající průzev) hiul
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nespaní

nespaní vigilia; gerund. od vi
gilo.

nespojitě dissolute (dicere).
nespojitý disiunctus, dissolutus.
nespolehlivost infirmitas, infi

delitaas. [incertus.
nespolehlivý infidelis, infirmus,
nespořádaný incompositus, in

ordinatus. [stitia.
nespravedlivost iniguitas, iniu
nespravedlivý iniustus, iniguus.
mesprávněfalso, depravate (iudi

care). [gium).
nesprávný falsus, vitiosus (sutfra
nesrovnale absurde.
nesrovnalost dissimilitudo, ab

surdum. |souhlasím.
nesrovnávám se absum; v. ne
nestálost inconstantia, mobilitas

(fortunae)
nestálý inconstans, infirmus, va

rius, mobilis, instabilis, muta
bilis.

nestatečnost infirmitas.
nestatečný infirmus, invalidus.
mestejnost dissimilitudo,
nestejný dispar,dissimilis,impar.
nestoudnost impudentia.
nestoudný impudens, impudicus,

protervus.
nestrannost aeauitas.
nestranný aeguus, liber.
nestřídmost inftemperantia.
nestřídmý intemperans, incon

tinens.
nestvůra monstrum; portentum.
nestydatý atp. v. nestoudný.
nesu fero, porto, gero: n. před

někým praefero (aleui alad),
n. zpět refero, reporto, n. bo
lestně perdolesco; n. těžce,
nelibě gravor, aegre fero.

nesvornost discordia.
nesvorný discors.
neškodný innocens.
nešlechetnost improbitas; nefas,

scelus. [nefarius.
nešlechetný improbus; turpis,
nešťastně infeliciter, male.115)| Č.-L.

neústupnost —
nešťastný miser, infelix; — ne.

blahý funestus.
neštěstí res adversae, fortuna ad.

versa, casus, plaga, malum, ad.
versum,diritas, fatum (aliguod)

netečnost neglegentia, ignavia
segnitia. ?

netečný lentus, ignavus, segnig
netoliko v. nejen. :
netrpělivě impatienter.
netrpělivost impatientia morae,
netušený improvisus.
netušící imprudens, inopinang,
netvor belua, monstrum.
neť ťratris, sororis filia.
neuctivě contumeliose (dicere da

absentibus). (iuris),neúčastenexpers© (communis
neučený indoctus.
neuhlazený v. drsný.
neúhlednost deformitas.
neúhledný deformis. [tia,
neúhonnost integritas, innocen.
neúbonný integer; innocena,

sine vitio.
neakojitelný insatiabilis; impla.

cabilis. (arte,
neuměle indocte, imperite, sine
neumělost inertia; inscientia,
nenmělý iners, rudis; — neumě.

jící nescius, indoctus, imperitus.
neúnavný assiduus, impiger.
neuprositelný inexorabilis.
neupřímný fallax, falsus, per

fidus.
neurčitě ambigue.
neurčitý incertus, ambiguus.
neúrodnost sterilitas (agrorum),
neúrodný sterilis. [tas.
neurozenost ignobiliftas,bumili
penrožený ignobilis, humilis,
neustále v. stále.
neustálý continens (labor), con

tinuus (incommoda'; perpetuus;
n-é deště continuatio imbri
um.

neustávám persevero (in bello),
neústupně pertinaciter, obstinate,
neústupnost pertinacia, obstina

fio.
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neústupný—
neústupný pertinax, obstinatus.
neuvěřitelný inoredibilis.
neuzdravitelný insanabilis.
neužitečný inutilis (ad. .).
nenžívám abstineo ab.. neb al

a re.
neažívaný inusitatus.
nevalně anguste, mediocriter.
pevázaně libere, effrenate.
nevázanost licentia, effrenatio,

jmmodestia, intemperantia (li
bidinum).

nevázaný dissolutus, effrenatus.
pevážnost contemptio, despi

cientia; V n. jsem confemnor,
despicior. (pore.

nevčas inftempestive, alieno tem
nevčasný immaturus, intempe

stivus.
nevděčnost animus ingratus.
nevděčný ingratus, beneficii im

memor.
nevědomky imprudens, insoius.
nevědomost inscitia, inscientia,

ignoratio ; jakožto trvalá vlast
nost ignorantia.

nevědomý imprudens,
ignarus ales rei; =
ný růdis.

nevědoucí inscius.
nevěrnost infidelitas, perfidia.
nevěrný infidelis, perfidus.
nevěsta sponsa; — snacha nurus.
nevěstka meretrix, scortum.
nevhod incommode; v. nevčas.
nevhodný incommodus, alienus

(dat. neb abl. neb ab) iniguus.
nevídanost novitas,
jzevídaný novus; v. neobyčejný.
nevidomý caecus.
jevím nescio; ignoro; dubito

(věta táz.).
zevinnost innocentia, sanctitas.
jevinný innocens, innoxius, im

merens, insons (ales rei); M.
-ým uznávám absolvo, libero
(alga re).

zjevkusný ineptus, insulsus.
jevlastní alienus, non proprius.

Č.-L.

inscius,
nevzděla

1171

nezkušenost

nevlídnost difficultas,inhumani
tas, tristitia.

nevlídný tristis, dificilis,
nevole offensio, indignatio ;

volí moleste, aegre.
nevolnictví servitus.
nevolník servus, mancipium.
nevražení odium, simultas, ini

micitiae. lsum alcui.
nevražím succenseo, infensus
nevraživý adversarius.
nevrlý difficilis (senex), moro

sus, tristis. [solitas.
nevšední singularis, insignis, im
nevšímám si contemno, neglego

algd.
nevycvičený inexercitatus.
nevyhnutelný necessarius.
nevýmluvný elinguis,indisertus.
nevypovězený indictus. [bilis.
nevýslovný inauditus, incredi
nevysvětlený indictus, inexplo

ratus; oceultus.
nevzdělanost barbaria (inhuma

na), inhumanitas.
nevzdělaný incuitus, rudis, bar

barus, agrestis. [iustus,
nezákonitý non legitimus, in
nezaslouženě immerito.
nezasloužený indignus, imme

ritus. © (alcs rei, expers.
nezasvěcený (v něco) inscius
nezávaznost immunitas.
nezávažný v. bezvýznamný.
nezbytí necessitas; vida n. ne

cessitate coactus.
nezbytný necessarius.
nezdárnýdegener, malemoratua,
nezdravý invalidus, aeger; gra

vis (o počasí).
nezdvořilost inurbanitas.
nezdvořilý inurbanus.
nezemdlený indefessus, integer,
nezhojitelný insanabilís.
nezištnost abstinentia.
nezištný abstinens.
nezkrocenost ferocia, ferocitas.
nezkrocený indomitus, ferus.
nezkušenost imprudentia, i

scientia.
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nezkušený nosim
7

nezkušenýimperitus,imprudens.| niv.ani.neznalostinscitia,inscientia,| nicnihil;n.méněnihilominua,
ignoratio. [rei). n. Befius; o nic.. nihilo; za

neznalý ignarus, imperitus (alcs
neznám ignoro.
neznámý ignotus, incognitus;

obscurus, ignobilis; není mně
n-o non me fugit.

nezralý immaturus, crudus.
nezřetelnost obsocuritas.
nezřetelný obscurus, non clarus.
nezřídka saepe, saepenumero.
nezřízený immoderatus; inor

dinatus, incompositus.
nezvratný firmus, stabilis.
nezvyklost, neobvyklost desue

tudo (armorum); insolentia,
Aoci).

nezvyklý insuetus (male au
diendi, moribus Romanis, ad
pugnam).

jež guam; jiný n. alius ac, aliter
ac; nic n. nihil nisi; ale
v. foto.

neženatý caelebs.
neživotný inanimus.
něco aliguid, uonnihil, aliguan

tum (agri); © něco aliguanto
nějaký aliguis, guidam, ullus,

aligui; n. čas aliguamdiu.
někam usguam, aliguo; někam

jinam alio.
někde alicubi, usguam; kdybyn.

sicubi.
někdo aliguis, guidam, guisguam

(po záporu), guispiam; nescio

—

guis.
někdy guondam, olim (min.);

interdum (přít.) aliguando,
aguando. |pauci.

několik aliguot,nonnulli; n. málo
několikrát aliguotiena.
několiký aliguantus.
nékterý aliguis, guidam, ulus;

někteří nonnulli, sunt gui
s konj.

někudy aliguá.
němý mutus, elingnis.
něžný blandus, pius; = útlý tn

ner, mollis,

1191. Č.-L

nic pro nihilo (puto algd).
ničemný neguam, futfilis, im.

„probus.
ničím deleo, obtero, exedo, per.

do, pessumdo; percello; n. na
ději spem abscido.

nikde nusguam; aby mn. mne
usguam; n. na Zemi nusguam
gentium.

nikdo nemo; a n. nec guisguam;
aby n. ne auis.

nikdy numguam; a n. nec um
guam,

nikoli non, neguaguam; v od.
povědí: non se slovesem, mi.nime.

nikterak minime, haudguaguam,
neguaguam; nullo modo.

nikudy nusguam.
nit filum.
nitro (domu) interior (domus);

viscera; do nitra penitus,
nitrozemí regio mediterranea.
niva arvum.
nízce bumiliter.
nízkost bumilitas.
nízký humilis, demissus, abieo.

tus; P iZŠÍ 1též: obscurus, igno
fimus.

nížím se v. snižuji se.
noc nox; V noci noctu, nocte; va

dne v noci die et nocte, dias
noctesgue.

nocuji pernocto; = bdím v.toto,
noční nocturnus.
noha pes, orus;

mine pedetentim.
nohavice bracae,

bracatus.
nohsled pediseguus.
norec urinator.
nořím mergo.
nos nasus; rostrum, [cariuas,
nosič baiulus; n. nosítek lecti
nosím gesto; v. nesu; n. kolem

circumfero.

co mn. nohu

n—mi oděný
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nosítka obdarovati
——

nosítka lectica.
notný v. veliký, značný.
nouze egestas, necessitas, res an

gustae; penuria, inopia; n-i
mám egeo (alga re).

nováček (rekrut) tiro.
novina novum, res nova.
noviny (časopis) acta.
novoluní luna nova.
novost novitas.
novota novum, res nova, novifas.
novotář rerum novarum stu

diosus.
NOVÝnovus, recens.
nozdra naris.
nu agel
nucení vis.
nucený coactus.
nudím taedíum afferoalcui; n. se

taedet ma alcs rei.

W

nudný taedii plenus, lentus, in“
sulsus.

nutím cogo (s infin., zřídka ut),
nutně nocessario.
nutnost necessitas.
nutný necessarius; nutno jest

necesse est. [egestate.
nuzně exigue, misere, in summa
nuzný egens, egenus, inops;

== nepatrný exiguus, tenui
(victus).

nůž culter.
nuže agel
nýbrž sed, verum. (Aagro.
nyji pereo; desiderio ales rei
nynějšek: od n-a abhinc, ab

hoc inde tempore; do n-a ad
huc, usgue ad hodiernum diem.

nynější guinunc est;praesens;hio,
nyní nune, hoc tompore.

Ň.
ňadra pectus, sínus

0.
o de (algo); o t0 eo (při komp.);

o něco paulo; © nic nihilo;
o dva roky (starší) biennio
(maior).

Ó 0! neb akk. zvol.
ob den alternis diebus, ob rok

secundo guogue anno.
oba ambo, utergue; obě strany

utrigue; s obou stran utrimaue,
na obě strany utrogue, na 0.
stranách in utrague parte.

obal velamentum; tegumentum;
bez o. libere.

obaliti involvo algd alga re.
obapolně inter se, mutuo, invi

cem, vicíssim,
obapolný mutuus, invicem.

21). Či

obarviti colore inficio, fingo.
obava metus, cura.
obávám se v. bojím se.
obcování commercium (cum vir

tute); consuetudo, societas.
obcuji intersum alcui rei; utoz

algo (familiariter).
občan, -ka civis.
občanský civilis.
občanstvo civitas.
občerstvení recreatio.
občerstvuji recreo, redintegro.obdarování donatio.
obdarovati munere afficioalgm;

dono (praedam militibus; huna
civitate); obdařentéž praeditus,
ornatus alga re.
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obdělávaám

obdělávám colo.
obdiv v. podiv.
obdivuji se v. divím se.
obdoba analogia; similitudo.
ebdržeti accipio, obtineo; 2886

gUuor, cOnseguor, nanciscor;
zpět o. recipio; zprávu 0.cer
tior fo.

ebé utrumaue.
ebec civitas, res publica; jmé

nem o. publice, na o. útraty
publice. [publicae.

ebecní publicus, civitatie, rei
obecný vulgaris, communis (vi

tae consuetudo), usitatus; gene
ralis (naproti specialis).

ebehnati v. obháním.
ebehráti eludo algm.
ebejíti v. obcházím.
obelhati mendacio fallo algm.
obelstíti circumvenio algm.
obemknouti amplector.
obepsati cireumečribo. [ius).
obesílámn accio, evoco, voco (in
obezdíti muro circumdo alad.
ebeznalý v. znalý.
ebezřelý prudens, cautus.
oběd cena; po 0. cenatus.
obědvám ceno.
oběh ambitus, (tělesa neb.) am

fractus, conversio (siderum).
oběť sacrificium, sacra (-orum),

piačculum; se ztrátou spojená
iactura.

obětní sacrificalis; o.
bostia, victima.

obětování immolatio.
obětuji immolo, sacrifico.
obhájce defensor, propugnator;

patronus.
ebhajuji v. hájím.
obháním cingo, ciroumdo (por

tum moenibus neb alcui algd),
claudo, saepio 3;©.náspem cir
cumvallo.

obcházení ambitio.
obcházím circumeo, ambio (luna

terram, crepido planitiem), cir
cumvenio.

129) Č.-L.

dobytče |

oblékám
————

obchod meroafura, commercium,
negotium ; ©. vedu negotior.

obchodnický mercatorius.
obchodník negotiator mercator;o. obilím frumentarius.
obchůzka ambitus, circumitio

(vigiliarum).

obíjím praefigo (algd alga re).obilí frumentum; o. opatřuji fru
mentor.

obíliti dealbo (columnas).
obilní frumentarius.
obilnice granaria, horreum.
obírám — loupím spolio; 0. se

v. zabývám se.
objasnění explicatio.
ob)asňuji explico, illustro.
obi em —=obvod ambitus, circui

tus; velikost amplitudo,
magnitudo.

objemnost amplitudo.
objetí amplexus, complexus.
objevuji detego, patefacio,

venio alad.
objevuji se compareo (Romulus),

appareo, in conspectum venio;
offeror. [complector.

objímám amplector, amplexor,
objíždím circumvehor, (na koni)

circumeguito; pereguito (aciem);
supero (ostrov).

obkládám circumdo (alcui algd).
obklíčení obsidio, obsessio.
obkličuji cingo, (castra vallo),

circeumdo, (fossam lecto), circumfundo,circumsisto,| cir
cumeo, čircumvenio, circum
plector, circumsto algm, claudo.

obklopuji circumsaepio (corpus
(armatis); v. obkličuji.

oblak nubes.
obléhám obsideo, oppugno, cir

cumsedeo, cingo. [pugnatio.
obléhání obsidio, obsessio, op
oblehatel oppugnator.
oblehnouti circumsido; v. ob

léhám.
oblek v. oděv.
oblékám induo (vestem alcui);

bfle oblečený albatus.

in
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oblétám obstojný

oblétám circumvolo alad.
oblévám circumfundo (ačr ter

ram).
obležení obsidio, oppugnatio,

conclusio, obsessio, circum
sessio.

obliba gratia; studium; o. mám
v něčem delector alga re.

oblíbenost gratia, benevolentia.
oblíbený gratiosus, gratus (aloui);

u lidu o. popularis.
oblíbiti si adamo algm.
obličej vultus, facies.
obloha caelum.
oblouk arčus, fornix.
obluda belua (vasta); monstrum.
obmeškati (přech.) retardo, im

pedio algm, moram facio alcui;
v. meškám.

obmezení circumsériptio ; beze
všeho o. sine ulla exceptione.

obmezenost angustiae (rei fami
liaris).

obmezuji circumseribo, termino;
minuo, imminuo.

obmysl consilium, fraus.
obmýšlím in animo habeo, in a.

mihi est; molior, machinoralad.
obnažuji nudo, denudo, exsero;

meč stringo; v. odkrývám.
obnošený obsoletus, tritus.
obnovení renovatio.
obnovujirenovo,redintegro (proe

lium), reficio, restituo.obohacuji| locupleto,| divitiis
onero, dito, divitem reddo algm.

obojetný anceps, ambiguus.
obojí utergue, utriusgue generis.obojživelník© anceps© (bestiae

guasi ancipifes).
obor orbis; locus; genus; pro

prius 6 genit.
oborávám circumaro (agri algd).
obořiti se impetum facio in algm,

adorior algm; invehor in algm,
obouvám calceo (algd); 0. se

calceos sumo.
obráceně contrarie (scriptum).obrácenípozornosti© adversio

animl.
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obrácený adversus (k něč. dat.);inversus.
obracím vorto, converto, flecto

(eguos), adverto, derigo, verso,
contorgueo (membra); defigo
algd in alga re: oculos in vultu,
orationem in €0); ©. Se con
verto; redeo, mutor in..; ©.
se S prosbou afor algm; 0.
na útěk in fugam conicio.

obrana defensio; dictio, patra
cinium; praesidium.

obránce defensor; patronus.
obranný: válku o. vedu bellum

ilatum defendo.
obrat conversio; commutatio.
obrati despolič(Dianaetemplum),

v. loupím.
obratně scienter, callide, docte,

prompte.
obratnost velocitas, celeritas;

ars, facultas (alcs rei).
obratný promptus, facundus, ar

gutus (orator), doctus; versatus
(in alga re).

obraz imago, effigies.
obrok pabulum. [nis.
obrovský ingens, vastus, imma
obruba labrum, limbus; clavus.
obrys circumscriptio,
obřad caerimonia, ritus.
obsah argumentum, sententia;

dle hlavního o. capitulatim.
obsáhnouti ampiector (omnes

res), complector (rei magnitu
dinem). [stula).

obsahuji ampleotor, habeo (epi
obsazují occupo, capio, obsido;

o. napřed praeoceupo.
obsazení occupatio.
obsluhuji někoho ministro alcui,obstarávám| curo,| provideo,

praeparo, procuro, praeverto
algd.

obstarávání curatio, gestio (ne
gotii); procuratio.

obstaravatel curator ludorum),
actor (rerum); procurator.

obstáti maneo, sto; valeo.
obstojný mediocris, satismagnus.
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obstoupení

obstoupení indago.
obstapuji circumsisto algm.
ebsypati obruo.
obšírně abundanter, copiose.
obšírný copiosus; diffusus (ius

civile), latus, uber.
obtékám circumiuo algd.
obtěžkaný gravidus.
obtíž difficultas, moles; incom

modum, molestia, impedimen
fum; bez obtíží commoda; o.
či fm gravor.

obtížiti onero.
obtížený onustus, gravis (agmen

praeda).
obtížný difficilis,molestus,asper,

gravis; v. těžký.
obtočiti involvo alad alga re.
obušek fustis.
obuv calceamentum.
obuvník calcečlárius, sutor.
obvádím circumduco, obduco.
obvaz fascia.
obvazuji alligo (vulnus), obligo

(algm alga re).
obveseluji oblecto (algm alga re).
obvětí (perioda) ambitus ver

borum,circuitus verborum,com
prehensio. [minatio.

obvinění accusatio, crimen, cri
obviňuji aceuso, arguo (algm

8 gen., de, acc. c. inf.), crimini
do (alcui algd); crimen intendo
(in algm); criminor (algd neb
ace. c. inf.).

obvod circuitus, ambifus; nej
zazší O. extremitas.

obvyklý usitatus, consuetus.
obyčej mos, consuetudo; V o.

mám soleo, consuevi; nad o.
solito (magis).

obyčejně plerumaue, fere (guod
f. fieri solet); consuevi, soleo
s inf.

obyčejný vnlgaris, communis,
usitatus, consuetus, solitus.

obydlený kým guemincolunt..;
hojně, četně o. freguens.

obydlí domus, domicilium, sedes,
habitatio.127)| ČL.

oddaluji

obyvatelný habitabilis(regiones),
obývám incolo, colo, habito

(in..), teneo alad.
obyvatel incola, habitator; 0-6

tvrze castellani; města oppi
dani.

obzírám circumspicio alad.
obzor aspectus; o. duševní in

telligentia.
obzvláště in primis, praecipue,

eximie, praesertim.
obzvláštní praecipuus,singularis,

oxim1lus.
obžaloba accusatio, crimen.
obžalovaný reus.
obživa victus.
obživnonti revivisco.
ocas cauda.
oceňování aestimatio, censura.oceňujicenseo© (provinciam),

aestimo algd.
ocet acetum. [algda.
octnouti se devenio, incido in
oč guanto (melius).
očekávám exspecto, Opperior;

praestolor. [spea.
očekávání exspectatio, opinio,
oči v. oko; conspectus: in c-u

ales, in c-um (cadere, venire),
e c-u (decedere).

očista expiatio (scelerum).
očištění purgatio; lustratio.
očišťuji purgo, lustro, abluo,

expio (fua scelera); fergo.
od ab, a; ex (vulnere); sám od

sebe sua sponte; od místa alie
nus, seiunctus (a re proposita),

odbočení deverticulum, digressio,
odbočuji defecto (de spatio), di

gredior (a causa); recedo; ©
Sscesty iter flecto.

odboj rebellio, seditio.
odbojný seditiosus.
odbývám někoho dimitto, repu

dio, petenti recuso.
odcizení alienatio, ab-.
odciziti alieno, abalieno, averto

(pecuniam); subduco, surripio.
odčiniti propulso.
oddaluji removeo, detineo alad.
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odaanosE

oddanost Adelitas, pietas.
oddaný deditus, devotus, Adelis,

bene animatus; studiosus alcs
rei.

oddávám dico, dedico; trado al
cui algd; 0. Se dedo me, in
servio; ©. se klidu guieftem
capio.

oddech v. odpočinek; bez o.
uno spiritu.

oddechnouti respiro; guiesco,
regniesco, guietem capio.

oddělení pars; ve dvou o. bi
partito.

oddělený separatus, seiunoctus;
0o-ně separatim.

oddělují seiunga, separo, segre
go, disparo, discerno, disiungo,
intercido, discludo, distermino.

oddíl pars, caput.
oddychujirespiro, spiritum duco.
odebírám se confero me, k ně

komu, někam adeo ad.. in
(iudicium), 0. se zpět recipio
me; v. odcházím.

odedávna antiguitus.
odepření detrectatio (militiae).
odervati avello, revello.
odesílám amitto, dimitto,
odeslání dimiesio, ablegatio (iu

ventutis ad bellum).
odestáti se infectum fieri.
odevšad undigue.
odevzdání traditio, deditio.
odevzdávám trado, dedo; v mocjinéhoo.emancipo.| [velites.
oděnec armatus; lehký o. nur,
odění arma, lorica; 0. nepříteli

odňaté spolia.
oděv vestis, vestitus, vestimen

tum, ornatus, cultus.
odhad census, aest:matio, o. ko

nám censeo (provinciam),
odhadce aestimator, censor,
odhaduji v. cením.
odhalují v. odkrývám.
odháním ago, aspello (a leto),

depello, v. zahánim.
odhazují abicio, reicio, proicio.
odhodlaně animo forti, fortiter.129]| Č.-L.

E

odkud

odhodlanost alacritas; animus
paratus, promptus.

odhodlaný audax, alacer, fortis,
promptus; jsem ©-án mihl
constat, constitui, in animo
mihi est.

odcházím abeo, proficiscor, c8
do, decedo (de provincia), dis
cedo, digredior, egredior, ex
cedo; ©. zpět redeo, recedo.

odchod profectio, z provincie,
z úřadu decessus, decessio; recessio,© digressio,© discessus,
OgressuB, 6XCE88US.

odchovávám alo; educo.
odchýlení se aberratio, (něčeho)

declinatio (corporis).
odchýlili se aberro, declinor,

deflecto (a veritate), recedo.
odchylný abhorrens, dissonu8;

dissimilis.
odchylujideclino(agmen), averto.
odiv, na o. stavím spectandum

propono algd, ostento, prae me
ero.

odívám (někoho) vestio, (něco)
induo, amicio; ©. Se v něco
sumo alad.

odjakživa inde ab omni tempo
re; post hominum memoriam.

odjezd profectio, discessus.
odjinud aliunde.
odjíždím avehor (navi,

curru), proficiscor.
odkaz legatum.
odkazuji delego (rem ad sena

tum), revoco, reicio; odka
zem zůstavuji lego.

odklad dilatio, prolatio; mora;
bez 0. continuo, sine mora.

odkládám depono (coronam in
aram), pono, differo, postpono,
reservo, profero, traho alad.

odzlízím amoveo, asporto; de
pono (insidias), v. odstraňuji,
odvážím.

od*xrývám detego, exsero, apa
r ©, denudo, patefacio.

od ud unde; o. pocházející, ro
de«n atd. cuias,

eguo,
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odkudkoli odpověď

odkudkoli undecumaue.
odkupuji redimo algd ab algo.
odkvapiti avolo; v. odcházím.
odkvétám defloresco.
odlehčuji levo algm.
odlehlost spatium, inftervallum.
odlehlý remotus, semotus, de

vius, abditus, reconditus.
odlétám avolo.
odlišený distinctus.
odlišný abhorrens, dissimilis.
odliv aestus decessus.
odloučení, -ost disiunctio, seces

sio; solitudo, secessus.
odloučenýdisiunctus. seiunctus,

abductus, separatus; o-ně se
paratim.,

odlučuji abiungo, seiungo, se
paro; v. odděluji.

odměna praemium, pretium.
odměňuji remuneror, praemia

afficio algm, gratiam refero alcui.
odměřuji commetior, demetior(verba),| mětior© (frumentum

exercitui).
odmísiti seiungo, separo.
odmítám repudio, abnuo; reicio,

respuo; přísežně 0. eiuro;
wyvracím refuto.

odmítnutí reiectio (civitatis), re
pudiatio (supplicum“.

admládnouti repuerasco.
admlčení se (v řeči) abscisio,
»admlčeti se obmutesoco.
»dmlouvám obloduor;

repugno.
»dmrštění reiectio, repudiatio,
»dmrštiti reicio, repudio; býti

o-en repulsam ferre.
adnáším deporto, refero, aufero,

asporto; 0. Se specto, pertfi
neo ad..

adnaučiti dedoceo (alam alad
'inebinf.); ©. se dedisco algd.

resisto,

odnesení asportatio (signorum). |
odněkud alicunde.
odnětí ademptio, detractio.
odnímám -.adimo, exuo, (algm

alga re), derogo (de fide, ex81l| Č.-L.

m:

aeguitate); intercipio (commea.
tum); abrogo (magistratum); o,
nepozorovaně subtraho, g8ur.
ripio; v beru, vyrvati.

odolávám resisto (alcui), susti.
neo (alad),

odonud illinc.
odpadám od někoho deficio, de.

scisco (ab algo), alienor, ab-.
odpadlý abalienatus.
odpadnutí defectio (ab. .).
odpečetiti resigno, solvo.
odpírám négo, ab-, de-, abnuo

alad; contradico alcui, abiudi
co (algd ab..); 0. pomoci
někomu desum alcui; v. odpo
ruji.

odpisuji rescribo.
odplácím reddo, refero (gratiam),
odplata praemium, remuneratio,
odplivnouti respuo.
odplouti abeo, proficiscor.
odpočinek reguies, respiratio.
odpočívám guiesco, reguiesco,

con-, acguiesčo.
„odpočítávám detraho algd de.
odpočívadlo sedile.
odpoledne post meridiem.

"odpolední pomeridianus.
odpomáhám něčemu medeor al.

cui rei), levo (alad).
odpomoc remedium.
odpor recusatio, obstinatio; =

nechuť fastidium; — nesrovna
lost repugnantia; bez 0. sine
dubio S 0. fastidiose; o. kladu
v odporuji.

odporný adversus, incommodus,
molestus; fastidiosus, odiosus.

odporoučím commendo, com
mitto, trado; — odkazuji lego.

odporučení commendatio; v zá
veti legatum.

odporují adversor, resisto, dis
sentio (ab. .), repugno oblo
guor alcui.

odpouštím ignosco (alcui algd),
veniam do (alcui ales. rei); re
mitto, condono. [r. valet.

odpověď responsum; 0 míří
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odpovídám

odpovídám respondeo; inguam.
odpravuji amoveo, asporto, re

moveo; — popravuji supplicio
afficio algm.

odprošení deprecatio, satisfactio.
odprošuji deprecor (regem), ve

niam peto (ab..)
odpřisáhnouti abiuro, eiuro.
odpůrce adversarius.
odpuštění venia, poenaeremissio.
odpykati poenas dare (ales rei).
odrazuji avoco (algm ab. .), de

hortor (algm ab).
odrážím repello, reicio, propulso

(hostem),defendo(solis ardores),
repercutio ; námitky atp. refuto;
loď solvo.

odrhovačka cantilena.
odročení dilatio, prolatio.
odročiti přelíčení amplio; com

perendino (na třetí den soudní);
vůbec: differo, profero.

odřeknutí se abdicatio.
odříci denego, nego algd; 0. se

mitto, missumfacio, cedo (iure);
abdico me (magistratu).

odříkávám recito, pronuntio;
o. slovně iisdem verbis reddo.

odříznouti deseco,intercido algd.
odskočiti resilio.
odsloužiti se beneficium,gratiam

refero aloui,
odsouzení damnatio.
odstavec articulus. [gro.
odstěhovati se migro, transmi
odstranění amandatio, remotio.
odstraňuji tollo,removeo,aufero,

subtraho, subduco, amoveo, de
moveo, amando, submoveo, ab
do, ablego (algm a consilio);
aboleo (ritum), abrogo (legem).

odstrašuji deterreo, absterreo
algm ab., neb ne, guominus.

odstrkuji detrudo; postpono,
praetereo.

odstupuji absisto, abscedo, (z
úřadu) decedo; secedo, recedo;
©. něco cedo (alcui currum
triumphalem, possessione).

193) Č.-L.

odvděčuji se

odstupující úředník decessor
(naproti successor). [cium),

odsuzovací damnatorius (iudi
odsuzuji damno, condemno (alam

capitis; eodem crimine; de alea).
odsvěcení (místa) exauguratio.
odškrabuji abrado.
odtáhnouti decedo (de statione),

discedo (ab Gergovia); profi
ciscor. [profectio.

odtáhnutí (vojska) discesgus,
odtahuji abstraho algd.
odtamtud illine.
odtékám defluo.
odtínám deseco, amputo algd.
odtrbnouti nepřech. vw.odtáh=

nouti.
odtrhuji abripio, abrumpo, ab

scindo ; divello (algm ab algo);
avello (sigilla); distraho (a 8a
pientia algm).

odtud hino, inde.
odučiti se dedisco.
odumírám emorior.
odůmrtí hereditas caduoa.

O decrepitus.oduševnělý animans (mundůs),
animatus.

odůvodnění argumentatio.
odůvodňuji argumentor (algd).
odvádím abduco, deduco (alad

de..]; 0. zpět reduco;0. voda
derivo (aguam ex flumine);
©. peníze solvo, reddo, pendo
(pecuniam).

odvaha audacia, animus.
odvazuji solvo, resolvo.
odvážím aveho, deporto, deveho.
odvážlivost audacia.
odvážně audacter; fortiter,
odvážný audax.
odvažuji expendo, appendo (ver

ba), commetior (negotium cum
tempore); examino (ad certum
pondus); pendo alad.

odvažuji Se audeo, periclitor;
o. se života vitam in disori
men do.

odyděčuji se gratifioor (aloui),
gratiam refero alcui.
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odvedení ochablý

-odvedení vody derivatio (fumi
nis).

odvětiti respondeo.
odvislý pendensex..; subiectus

alcui, gui est sub dicione alcs.
odvlékám abripio, atstraho, ab

duco.
odvod delectus, dilectus (habere).
„odvodňuji derivo.
odvolání revocatio; appellatio,

provocatio (ad populum).
odvolávám revoco, sevoco, de

voco (de provincia), removeo;
©.se provoco (ad algm), appello
(algm); o. 8e na něco excusor

alga re.
odvozuji derivo (crimen), duco

nomen ex. ., ab.. traho (ori
ginem).

„odvrácení depulsio (servitutis),
propulsatio.

odvrácený aversus.
odvracím averto; revoco, avoco

(alam ab ..), depello (servitu
tem), removeo alad, abalieno,
deterreo algm, abduco, ab
straho (copias a Lepido); 0.
se aversor; descisco ab algo;
prosbami o. něco deprecor
(periculum), detestor (omen).

odvratitel depulsor (dominatus).
odvykám někoho čemu desue

facio algm ab. ., 0. si desuesco;
odvyklý desuetus (8 inf.).

odvyknntí desuetudo (armorum).odzbrojuji dearmo (exercitum),
armis exuo.

odznak insigne; signum, nota.
odzpěvuji decanto (causas).
ohavně flagitiose, nefarie, tur

piter. [scelus.
ohavnost flagitium, turpitudo,
ohavný nefarius, turpie.
ohebnost mollitia.
ohebný flexibilis, mollis,
oheň ignis; flagrantia (ooulorum);

duševní vigor, ardor.
ohlášení edictum, denuntiatio

(belli), pronuntiatio, re, pro
mulgatio).
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ohlašuji nuntio, profiteor, edo
affero, refero, renuntio, pro.
mulgo.

ohlávka lorum.
ohled ratio (ales rei); 0. mám

v. zření.
ohledávám perspicio, perlustro

oculis, scrutor algd; guaero
inguiro, investigo; ve smysle
vojens, recognosco.

ohlížím se respicio, o. se kolem
circumspicio, circumspecto.

ohlodávám (kolem) circumrodo.
ohluchnouti obsurdesco (aureg

sonitu).
ohlašují obfundo aures.
ohmatávám attrecto, contracto

tempto alad. — '
ohniště focus.
ohnivě ardenter.
ohnivý ardens (verbum), Alam.

meus (stella), igneus.
oholiti abrado.
ohon cauda.
ohořelý ambustus (religuiae).
ohrada saepes, maceria, muni

mentum; o. v závodišti car
ceres; 0. pro zvířata cavea,
saeptum, praesaepe.

ohraničuji cireumscribo, definio,
fermino. [ohrazuji.

ohrazený consaeptus (ager); v
ohrazuji saepio, munio, circum

do algd alga re, algd alcui rei.
ohražení (tribunské) intercessio,
ohromiti percello, obstupefacio,

perturbo algm.
ohromnost immanitas.
ohromný immanis, ingens.
ohrožuji minor alcui algd, immi

neo, impendeo.
ohřívám calefacio, foveo algd.
ohyb amfractus, flexus.
ohýbám fiecto, inflecto.
ohyzdnost deformitas, foeditas,

turpitudo.
ohyzdný deformis,foedus, turpis.
ochablost languor; o. duševní

defectio animi, [m:issuas.
ochablý laxus, languidus, re
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ochabnntí——
ochabnutí debilitatio (animi),
ochabují relanguesco, debilitor;

elanguesčo.
echlazení refrigeratio.
echlazniji refrigero.
ochočený mansuetus,

factus.
ochočuji domo, mansuefacio.
ochota benevolentia, voluntas,

modestia, obseguentia, accomo
datio (magistratuum), gratifů
catio. [ochota.

ochotnost facilitas, comitas; v.
ochotný paratus, propensus, ala

cer, benignus, facilis, prompfus.
ochotně prompte, libenter.
ochranapraesidium, patrocinium,

tutela. [tutor.
ochránce patronus, defensor,
ochraňují v. chráním.
ochrnulý captus (membris, pedi

bus), debilis.
ochrnutí debilitas (linguae).
echromený confixus (ducentis

senatus consultis).
ochromiti debilito algm.
ochuravěti in morbum incido,

morbo implicor.
ochutnávám degusto (vitam).
oj temo.
okamžik punctum, momentum.
okamžitě confestim, extemplo,

statim.
okamžitý praesens.
okap stillicidium.
okázalost ambitio, ostentatio;

splendor, magniflcentia, appa
ratus

okázalý speciosus, magnificus.
okazuji v. ukazuji.
oklamání destitutio; v. podvod.
oklamati eludo algm; v. klamu.
oklešťuji amputo.
oklika amfractus, circuitus, cir

cuitio; ambages.
okliky ambages.
okno fenestra.
oko oculus; před očima in con

spectu; na oči in conspectum ;
8 očí e conspectu; na oko dicis1897]| Č.-L.

maneue

omazati

causa neb slovesem videri; da
očí aperte, palam, libere; mezi
čtyřma očimasecreto, remoftis
arbitris.

okolek orbis; margo; bez 0.sine mora.
okolní vicinus, finitimus; o. mí

sta loca, guae circumiacent.
okolnost res; pl. tempora, res.
okolo v. kolem.
okouším gusto alad; tolero, per

fero, patior.
okovaný aeratus, ferratus.
okovávám praefigo.
okovy catenae (c-as inicere alcui,

in c-as conicere algm), vincula.
okraj margo, ora
okrasa decus, ornatus, orna

mentum; (v řeči) flosculus.
okrásti aufero, eripio alcui algd,

furto abstraho; depeculor alad.
okres v. okrsek.
okrouhlý rotundus, teres.
okrsek orbis; pagus; 0. zemský

orbis terrarum,
okřáti recreor, refcior,

valesco.
okřídlenec ales, volucris.
okřídlený volucer, volatilis.
okřídlí lingula.
okřiknouti inerepo algm.
olej oleum.
oliva oliva; jakožto strom obyč.

olea. (tum.
olivový oleaginus; o. les olive
oloupati delibro.
oloupiti despolio, v. loupím
olověný plumbeus.
olovnice perpendiculum.
olovo plumbum.
olše alnus.
oltář ara, altaria (-ium).
oltářík arula. [algd.
olupujíi spolio algm, depeculoxr

olympiada olympias.omáčka ius.
omámení torpor, perturbatio.
omámiti oceaeco animum alce,

obtundo, obstupefacio algm.
omazati oblino, perungo alad.
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omeškávám

omeškávám tardo algm.
omezení terminatio; determina

tio ;jako dodatek v řeči: adiunc
tio; 8 o. finite.

omezuji finio, definio, circum
scribo, determino, termino.

omládnouti repuerasco.
omlouvám excuso (algm alcui,

de alga re, algd: tarditatem),
purgo.

omlouvám se excuso me (něčím:
inopiam), satisfacio (aleui do
alaa re). 5

omluva excusatio, satisfactio; za
o. uvádím causor (consensum
patrum).

omočiti mergo algd.
omráčiti obstupefacio, perturbo

algm; omráčena ttonitus, ble
skem tactus (de caelo).

omrzelost fastidium.
omšený muscosus.
omyl error; na 0. jsem erro,

fallor.
omývám alluo (moenia), abluo

(pedes), eluo; o. kolem do Ko
la circumluo; v. myji.

on is, ea, id; ille.
onam illuc.
ondeillic.
onehdy nuper, modo; olim.
onemocněti in morbum incido,

morbo implicor.
onen ille.
opačně contrarie, inverse.
opačný contrarius; inversus; 0.

strana aversa-(urbis).
opadávám (o vodě) decresco,

(listí) decido.
opak contrarium.
opakování repetitio, iteratio;

stručné o. collectio; o. slova
na konci vět (epifora) orationis
in extremum conversio.

opakuji gemino (verba), repeto,
itero; doslova o. iisdem verbis
reddo.

opáliti amburo.
opanování occupalio.
opanovati possido algd, oceupo

199] Č-L

opisuji K)
algd, potior alga re; 0. Se mih;
impero, fempero,

opásání cinctus.
opásati accingo (gladio).
opasek balteus.
opatrně caute, prudenter.
opatrnost prudentia, callidita

cautio (a c-ne discedere),
opatrný prudens, cautus, ©6n4

deratus.
opatrování curatio, tutela.
opatruji asservo, custodio, curo,

tueor algm.
opatření comparatio (testium),

(konkr.) res praeparata.
opatřiti si conoiliare (pecunias);

v. opatřuji. [lignatio.
opatřování comparatio; 0. dříví
opatřuji paro, prae —, admini

stro, provideo (rem frumenta
riam); orno, instruo; předemo.
praeverto. [tio; munimentum,

opevnění munitio, cireummuni
opevňuji munio, communio; ko

lem 0. circummunio.
opěra fulerum, adminiculum.opěšalýado pedesdegressus

(egues).
opět iterum, rursus, denuo, iden

tidem; ©. a opěť etiam atgue
etiam.

opětný repetitus, creber.
opětování assiduitas (eiusdem

litterae nimia), repetitio (eius
dem verbi).

opěvaji celebro, cano alad.
opice simia.
opilec ebriosus, vinolentus.
opilost ebrietas.
opilství ebriositas.
opilý vinolentus, ebrius.
opírám se (o něco) nitor alga

re, obnitor, reclino, innitor;
== protivím, zdráhám se recu
80, rosisto, repugno.

opisovač scriptor, librarius.
opisuji (něco od někoho) desoribodibrum);| circumsoribo;

== obepisuji oircumduco (cir
cino), circumscribo.
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oplakávám osiřelost

oplakávám comploro, deploro,
defleo algm.

oplácím reddo, solvo, refero.oplétám| circumretio,intexo
algd alga re.

oplývám abundo, affluo (abl.),
circumfluo (gloria, exercitu).

oplzlost lascivia, obscoenitas.
oplzlý lubricus, Jascivus, ob

8coenus.
opodál procul, longe.
opojení crapula.
opomenutí derelictio (communis

utilitatis), inftermissio.
opomíjím omitto, praetermitto,

neglego alad.
opona divadelní auleum (tollere);

jinak velum.
opora firmamentum; (=

adminiculum. |tilem).
opotřebovati contero (suppellec
opouštím desero, destituo, relin

auo; nadobro 0. derelinguo
(naves); o. své stanovisko loco
cedo; síly mne o, vires me de
ficiunt.

opovážlivě audaocter, temere.
opovážlivost confidentia, auda

cia; temeritas.
opovážlivý audax, temerarius.
opovažuji se v. odvažuji se.
opovězení denuntiatio (belli).
opovídám denuntio (alcui algd),

renuntio, indico (bellum).
opovrhuji despicio, contemno,

sperno, respuo alagd.
opovržení contemptus, contemp

tio, despicatus, despectus.
opozditi retardo algd; 0. se mo

ror, Sero venio.
oprátka lagueus, copula.
oprať lorum. (tio.
oprava, -ení correctio, emenda
oprávce corrector, emendator.
opravdově asseveranter (logui),

Berio. Vere, re vera; o. jednám
as8evero.

opravdovost asseveratio, veritas.
opravdový verus, sincerus; se

rius, gravis,141]| Č.-L.

opravdu vore, re vera.
oprávkyně emendatrix.
oprávnénýiustus; gui habet po

testatem algd faciendi.
opravuji emendo, corrigo; refi

cio, reparo.
optati se v. táži se.
opuchnouti intumesco, turgesco.
opustiti místo vykázané a signis

discedere; v. opouštím.
opuštění destitutio.
opuštěnost solitudo, vastitas.
opuštěný desertus, vastus.
oráč arator; o. s voly bubulcua.
orání aratio.
orba aratio; cultus

agricultura.
orel, -lice aguila.
orgie bacchatio.
orlonoš aguilifer.
oruží spolia; arma.
OoŤřeguus.
ořech nux; vlaský o. iuglans.
ořezávám amputo, circumcido,

circumseco, reseco alad.
ořu aro.
osa axis, cardo.
osada colonia; pagus; o. zaklá

dám c©-am deduco; založení
osady deductio.

osadnický colonicus.
osadník colonus; incola.
osamělost solitudo,
osamělý desertus, solus, solita

rius (virtus).
osázený arbustus (ager).
osazuji consero (hortum arbo

ribus).
osednouti (= v drženívzíti) pos

sido, occupo alad.
osekávám detrunco (arbores),

dolo (stipitem),
osel asinus.
osení seges. [to).
osévám consero (agrum frumen
osévání consitio, consitura.
osídliti v. osazuji. [brae.
osidlo lagueus; insidiae, illece
osina arista.
osiřelost orbitas.

agrorum,
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osiřelý osud

osiřelý orbus.
osiřeti orbus fio.
osíti v. osévám.
oslablý remissus, laxus, infirmus.
oslabuji debilito, deminuo, at

tenuo, affligo ; delumbo (senten
tias), elevo (auctoritatem), mi
nuo.

oslava laudatio, praedicatio, lau
des, gloria.

oslavuji celebro (memoriam no
minis,mortem), concelebro,illu
stro, nobilito, laudibus effero
alam.

oslepnouti caecus fio.
oslepuji caeco,
oslík asellus.
oslnivost candor, splendor.
oslňnjící Krása candor; jinak

candidus, splendidus.
oslovení appellatio, alloguium,

compellatio.
oslovaji alloguor, appello, affor

ost“versibus algm).yšeti abnuo, repudio, asper
nor (preces).

osm octo; po osmi octoni.
osmdesát octoginta; po o. octo

geni.
osmdesátkrát octogies.
osmdesátý octogesimus.
osměluji se audeo.
osmeronásobný octuplus.
osmistý 'octingentesimus.osmkrát octies.
osmnáct duodeviginti.
osmnáctý duodevicesimus.
osmý octavus; po osmé ocfavum.
osnova stamen.
osnuji molior, machinor, struo.
osoba persona; homo.
osobivost arrogantia.
osobivý arrogans.
osobní privatus, proprius, gen.

ipsius; osobně jsem přítomen
coram adsum, ©. jsem viděl
praesens vidi.

osobnost persona; natura.
osobuji si vindico mrhi alad,

adscisco (mihi nomen regium).143]| Č.-L.

[algm.
caecum reddo

—
osočení criminatio, calumnia,
osočiti insimulo (algm probri,

discessisse). (in algm.
osopiti se increpo, algm, invehor
ospalý dormitans ; somniculosus;

segnis, lentus, tardus; 0. jsem
dormito.

ospravedlnění exousatio, pur
gatio, satisfactio.

ospravedlňuji purgo, excuso
algm; ©. Se excuso me, purgo
me, satisfacio alcui.

ostatek religuum, dguodrestat.
ostatky religuiae.
ostatně ceterum, aliogui.
ostatní ceterus, religuus.
ostaviti relinguo,desero,destituo;

omitto alad.
osten stimulus, aculeus, spina.
ostnatý spinosus.
ostražitost vigilanti .
ostražitý cautus. vigil.
ostrost acies,acrimonia; acumen.
ostrov insula.
ostrovan insulanus.
ostrovtip argutiae, acumen in

genii; subtilitas.
ostrovtipný argutus; subtili
ostruha calcar.
ostružina rubus. [(sonus).
ostrý acutus, acer, excitatus
ostře acriter (intueri), acute (50

nare).
ostří acies, aoumen; u kopí cu

spis, ferrtim.
ostříhati tondeo, abrado algd.
ostříhati -stříci v. střehu, hlí

dám, opatruji.
ostřím acuo.
ostřižek segmentum, pannus.
ostuda dedecus, infamia, ignominia.
ostýchám se vereor, timeo, pu

det me (8 inf.).
ostýchání pudor,

timiditas.
ostýchavost v. ostýchání.
ostýchavý timidue, verecundus.
osud fortuna. fors, sors, fatum,

eventuB8, casus.

verecundia,
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osndí otužuji

osudí cista, urna.
osudně fataliter.
osudný fatalis.
osvědčení declaratio, professio.
osvědčený cognitus, spectatus,

expertus,
osvědčuji testor algd, testificor;

praesto (fidem); ©. se praebeo,
praesto me algm.

osvětlení ilustratio.
osvětluji illustro, col — algd.
osvěžuji recreo, reficio algm.
osvoboditel liberator.
osvohboditi libero, in libertatom

vindico algm.
osvobození (od povinnosti) va

catio (militiae), immunitas, (od
viny) absolutio.

osvojuji si něco sumo mihi algd,
vindico mihi, in meum usum
converto; učením seientiá com
prehendo,

ošáliti eludo algm; v. klamu.
ošatiti vestio algm.
ošemetně fallaciter.
ošemetnost animus subdolus; v.

Jest, podvod.
ošemetný fallax, perfidus.
ošetřování curatio.
ošetřují curo (algm).
ošklivim sl fastidio (algd), tae

det me alcs rei.
ošklivost foeditas; (== nechuť)

fastidium (alcs rei).
ošklivý foedus, odiosus, turpis.
oškrabuji abrado. [lum.
oštěp hasta, pilum, ouspis, iacu
ošumělý tritus, obsoletus.
otáčení se conversio.
otáčím verso, converto, contfor

gueo (membra), involvo alagd
alga re.

otálení cunctatio, mora; gerund.
od cunector.

otálím cunctor, dubito, moror.
otázati se interrogo algm, guae

ro ex algo.
otázka interrogatio; o. vědecká

agnaestio.
otcevrah parricida.145)| Č.-L.

otcovský patrias (animus), pa
ternus (bona).

otčim vitricus.
otčina patria.
otec pater, parens.
otékám intumesco, turgesco.
oteklina tumor.
oteklý tumidus, turgidus.
otep fascis (sarmentorum), mani

pulns. |calesco.
oteplují calfacio algd; 0. se in
otesávám dolo (robur).
otevírám v. otvírám.
otevřen jsem pateo.
otevřeně directe, libere,
otevřený apertus, patens; 0 člo

věku simplex, apertus.
otěže habenae, lora.
otírám abstergeo, detergeo, ter

geo alad.
otiskuji exprimo alad, imprimo

(vestigia in alga re).
otloukám decutio algd.
otok tumor (oculorum).
otráviti veneno neco alam; 0.

se venenum sumo.
otrhaný (= v hadrech)pannosus.
otrhávám decerpo, stringo.
otrocky serviliter, servilem (n

modum.
otrocký servilis.
otroctví servitus; do o. prodá

vám sub corona vendo,
otročím servio.
otrok servus, mancipium; puer.
otrokyně serva.
otřásam concutio (rem publ.),

conguasso, percello, convello
(statum rei publ.), labefacio,

otřelý, -ný attritus, tritus.
otřesení conguassatio (valetu

dinis).
otupělý obtusus, hebes.
otapaji retundo (ferrum), hebeto;

o. se hebesco (mentis acies).
otužilost duritia, patientia; cal

lum (vl. tvrdá kůže).
otužilý durus.
otužuji duro.
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otvírám

otvírám aperio, patefacio; reclu
do, resero; (epistulam) resigno,
solvo; ©. Se hisco; patefio,
„pateo, patesco (campus).

otvor foramen; 08; fenestra.
otýpkav. otep.
ouško auricula.
ovanouti afflo algm.
ovanutí afflatus.
ovazuji circumligo.
ovce ovis.
ovčák opilio.
ovčín ovile.
ovdovělý viduus.
oves avena.
ověněiti coronam impono alcui,

sertis redimio alad.
ovinouti circumligo (angui), cir

cumplico, convolvo.
ovívám circumflo (algd), afflo.
ovládám obsideo algd, possideo

alad, impero alcui, in potestate
habeo algm; jsem 0-án habeor
(Hispaniae tribus legionibus).

ovlhnouti madesco.
ovoce fruges, fructus; poma.
ovocná zahrada pomarium.
ovocný strom arbor frugifer.
OVSÍŤ avena.
ovšem enim, guidem, eguidem,

certe, scilicet, utigue, nimirum,
sane, videlicet.

ovzduší caelum.

pahrbek

ozáblý praeustus (frigore).
ozařuji illustro, accendo (lunam),
ozbrojenec armatus
ozbrojení (= výzbroj) armatura

levis, gravis).
ozbrojiti armo algm alga re..
ozdoba ornamentum, decus, in

signe.
ozdobiti v. zdobím.
ozdobně ornate, concinne (di.

cere), decore.
ozdobný decorus, ornatus, con

cinnus (oratio), politus.
označení significatio, designatio,
označuji noto, denoto, designo,

signo algd.
oznámení indicium,pronuntiatio

promulgatio; edictum. '
oznamuji nuntio, denuntio, do.

ceo, ostendo, renuntio, defero,
profiteor; promulgo (legem)
pronuntio; ©. napřed prae
nuntio.

ozývám Se respondeo, resono;
o. se proti něčemu obloguor,
resisto alcui rei; o. se kolem
něčeho circumsono algd.

ozvěna vox reddita.
oželeti něco deploro alad.
oženiti se uxorem duco.
ožíti revivisco.
oživuji animo alam;

erigo.
excito,

P.
paběrky religuiae.
pád casus, occa-us, lapsus, ruina,

excidium; Pád řeka Padus;
kolem P. circumpadanus.

padám cado, concido, labor,
praecipito; p. k nohám ad pe
des alcs me proicio.

padesát auinguaginta.
padesátkrát guinguagies.
padesátý aguinguagesimus.
padělám imitor, corrumpo.

Č.-LU.147]

padělaný adulterinus (nummus),
pádně graviter.
padnouti concidere

v. padám.
pádný gravis.
padoucnice morbus comitialis,
padouch homo sceleratus.
pahorek collis, clivus; tumulus,
pahorkatina colles, altitudines,
pahorkatý olivosus.
pahbrbek fumulus, clivus.
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pahýl

pahýl truncua.
páchám committo (scelus), per

petro (caedem), facio.
pachatel auctor.
pachole puer.
pacholek calo.
pachtění se captatio (verborum).
pachtím se sector algd, desudo

in alga re. [auidnam.
pak tum, deinde; autem; copak
páka vectis.
pakli sin, sin autem, si vero; p.ne si minus.
palác aedes, ium, turris; p. krá

lovský regia.
palčivý ardens, fervidus.
palec pollex ;jakožto míra digitus.
palice fistuca.
pálím cremo, uro.
palma palma.
palouk v. louka
palubatranstra (-orum).
památka memoria. recordatio;

monumentum, vestigium ; fama.
památný zájm. ille; memoriš

dignus.
pamatuji (se) memini, memoriš

teneo algd; dobře se p. com
memini; p. někoho admoneo,
commonefacio algr“ alcs rei.

paměť memoria, paměti com
mentarii.

pamětihodný memoriá dignus.
pamětlivý memor ales rei.
pán dominus, herus.
pancíř v. krunýř, brnění,
paní domina; mulier, femina;

mater familias; uxor.
panna virgo.
panování dominatio, regnum,

jmperium; za p. regnante algo.
pánovitý imperiosus, arrogans,

superbus. [torius.
panovnický principis; impera
panovník imperator, princeps;

rex; dominus.
panství dominatio, dominatus,

dicio, imperium.
panstvo nobiles, nobilitas.

149] Č.-L.

pátý

panuji regno, impero, imperium
feneo.

papír charta.
paprsek radius (i v kole).
pára vapor, nidor (ganearum).
pardal panthera.
parní lázeň (assa) sudatio.
parno aestus.
paroh cornu.
pařez stipes.
pás balteus; cingulum.
pásmo regio, caelum.
pastorek, -kyné privignus, -a.
pastva pastus, pabulum; — pas

tviště pascuum ; k společné pas
tvě určený compascuus (ager).

pastvina pascua (-orum).
pastýř pastor; p. ovcí opilio.
pastýřský pastoralis.
pasu pasco; p. Se rascor; p. po

něčem capto (occasionem).
pasuji na rytíře ad eguum re

scribo.
pata calx; od p. k hlavě a ver

tice ad extremum unguem; to
tus; p. hory radices montis.

patnáct guindecim.
patnáctkrát anindecies.
patnáctý auintus decimus.
patolízal assentator; p.

assentor (alcui).
pátrám investigo algd, guaero

algd, inauiro in algd.
pátrání investigatio, indagatio

(veri). feste.
patrně aperte, evidenter, mani
patrnost evidentia.
patrný ovidens, apertus, mani

festus; patrno jest exstat.
patro tabulatum, contabulatio,

contignatio; p-a učiniti conta
bulare; S p-a mluvím ex tem
pore dico.

patron patronus.
patřím (= hledím)aspicio, cerno,

animadverto, specto algd.
patřím pertineo, specto ad alad;

alcs sum; patří se dignum est,
decet, convenit.

vátý guintus.

jsem
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páv pilíř

páv pavo.
pavéza (štít) pelta. (tus.
pavézník (lehký)peltasta, cetra
pavouk aranea.
pazneht ungula.
pazour unguis.
paže ala, brachium.
pažení (šraňky) cancelli.
pažit cespes.
pec fornax. [administratio.
péče cura, sollicitudo; curatio,
pečeně assum (vitulinum).
pečeť signum
pečetím signo, obsigno.
pečlivě curiose, aceurate, dili

genter, exguisite, apparafte.
večlivost diligentia, aceuratio

(in inveniendis rebus), cura.
pečlivý diligens, accuratus (ora

tio); (o člověku) curiosus.
pečuji v. starám se.
pekař fictor, pistor.
peku coguo (panem), forreo.
peleš cubile, lustra (-orum).
pelyněk absinthium.
penčzoměnec argentarius.
peněženka fisous.
peněžitý pecuniarius, pecuniae.
peněžní (s penězi se zabývající)

aerarius.
peněžný pecuniarius.
peníz nummus.
peníze pecunia, nummi; za p.

pretio, venalis.
peň truncus, stipes.
pepř piper.
perioda v. obvětí.
perla margarita.
péro ptačí penna, pluma;

psaní calamus.
peří pinna, pennae, plumae.
pes canis.
pestrost varietas (florum).
pestrý varius, coloratus, (arcus

duha), == měňavý versicolor.
pevně firmiter (insistere).
pevnina terra continens, aridum.
pevnost firmitas (materiae), fr

ku

mitudo, stabilitas; — $vrz ca
strum, arx, locus munifus.151]| Č.-L.

pevnůstka castellum.
pevný firmus, munitus, fixus.
pěchota peditatus.
pěkně belle (dicere), lepide.
pěkný bellus, lepidus; — dosti

veliký satis magnus, bonus.
pěna spuma.
pěním se spumo.
pěst pugnus.
pěstím colo, educo.
pěstitel cultor (amicitiae, veri.

tatis); -ka cultrix.
pěstní zápasník pugil; p. boj

pugilatio.
pěstoun nutricius, cultor.
pěstounka nutrix.
pěstnji colo, educo.
pěšák pedes.
pěší pedester; p. vojín pedes.
pěšina semita, callis, trames
pěšky pedibus (eo).
pět guingue; po p. duini.
pétina guinta pars.
pětipáni guingueviri.
pětistý guingentesimus.
pětiveslice guingueremis.
pětiveslý guingueremis.
pětkrát aguinguies.
pětsetkrát guingenties.
pěvec cantor; vates.
píce pabulum, pastus; píci opa

třuji pabulor.
pírování pabulatio.
pícovník pabulator.
pícuji pabulor.
pídím se capto, guaero algd.
píď palmus; na dvě pídě bipal

mís; ani na píď digitum trans
versum non (discedo).

píchám pungo, compungo alad.
pichlavý spinosus, aculeatus.
piják potor, ebriosus.
pijavice hirudo (aerarii).
piji bibo, poto.
pikle v. úklady.
pila serra.
píle industria, studium, opera

(-am do alcui rei).
pilíř columna, columen (rei pu

blicae); pila.
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pilířek plíce——

pilířek columella.
pilně assidue, diligenter, studio

se, sedulo.
pilnost diligentia, industria.
pilný diligens, impiger, studio

sus, sedulus; gravis; nic pilněj
šího nemám nihil antiguius

ilaji limo. [habeo.
písař scriba, scriptor.
isatel scriptor, auctor.

písčina arena, locus arenosus.
písek arena.
písemně per litteras; p.menávám litteris mando.
písemnictví litterae.
písemný scriptus; p. památky

litterarum monumenta.
jseň carmen, canticum, cantio.

pískám sibilo; p. na flétnu
tibiis canto.

pískový důl arenaria.
písmeno littera. [rae.
písmo seriptum, scriptura, litte
písnička cantilena, cantiuncula.
píši seribo.
píšťala tibia, Astula.
pištec fistulator.
pití potio, potatio, gerund. od

bibo; == pitka comissatio; p.
dokola circumpotatio.

pitka comissatio, compofatio.
pitomý stupidus, hebes, tardus.
placení solutio.
pláf Aetus; ploratio, lacrimae;

usedavý p collacrimatio,
pláči fleo, lacrimo, ploro; p. nad

něčím defleo, deploro algd.
plačky lens, lacrimans, cum

lacrimis.
plačtivě flebiliter.
plačtivý Alebilis (gemitus), la

mentabilis.
plachta velum.
plamen flamma.
plamének flammula.
plamenný flammeus.
planina planities.
planouc fiagrans.planuagro| ardeo;© válka

vzplanula bellumeonflatumest.

158)

zazna
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planý sterilis; falsus
vanus, inanis,

plápolám Aagro.
plástev favus.
plaším consterno (eguos), turbo.
plášť pallium, amiculum; hrubý

P. paenula, lacerna; p. řecký
chlamys; vojens . sagum;p.| vojevůdcovs$paluda
mentum.

pláštík vojenský sagulum.
plat solutio; pretium, merces;

p. vojenský stipendium.
platan platanus.
plátek lamina.
plátěný linteus.
platím pendo, solvo; = platnost

mám valeo, polleo, possum.
plátno linum, linteum.
platnost vis; auctoritas (publ.

tabularum); v p. jsem valeo.
platný ratus,iustus; utilis, efficax.
plavba navigatio, cursus.
plavec nauta.
plavecký nanticus.
plavectví res nauticae.
plavidla k převážení koní hip

pagogi.
plavím se v. pluji.
plavu no, nato.
plaz serpens.
plazím se serpo, repo.
plece humerus, u zvířat armua.
plech lamina.
plémě genus (hominum), stirps,

progenies.
plen direptio, praeda.
plenění vastatio, direptio, popu“

latio.
plením populor, vasto, praedor.
plenitel depopulator, direptor.
plénky incunabula (-orum).
plesám exsulto (victoria).
plesání laetutio, laetitia.
pleť color.
pletichy fraudes, machinae; pl,

tropím (plurima) misceo.
pletivo vimea, crates.
pleva putěn.
plíce pulmo.

(ramor),
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pliji

plijí spno.
plísním compelloalgm.,v. kárám.
pl.žím se serpo, repo.
plnění = zachováváníobservatio.
plním compleo, impleo, expleo

alad; — zastávám fungor (alga
re), observo, servo algd; —=Vy
konávám exseguor (mandata).

plný plenus (s gen.), repletus,
refertus (s abl.).

plod fructus.
plodím gigno, creo, edo, genero;

rozbroje atp. moveo, Sero.
plodiny fructus,.fruges.
ploditel genitor. [ubertas.
plodnost fecunditas, fertilitas,
plodný ferax, fecundus, fertilis,

uber.
plodonosný (strom)felix (arbor);

frugifer; v. úrodný, plodný.
plocha planities.
plochý planus.
plot saepes, saeptum.
plození fetus.
plstěné látky coacta (-orum).
plah aratrum.
pluji vehor (navi), navigo, fluito

(navis in alto); pl. kolem cir
cumvehor, praeter-.

pluk legio.
plynně commode (verba facere).
plynný fuens, liguidus; pro

fuens; expeditus, numerosus
(oratio).

plynu uo; z toho plyne inde
cogitur; seguitur; efficitur (ut
neb ace. ©. inf.).

plýtvám profundo (pecuniam),
perdo (tempus).

pním pendeo (ex, ab, in. ).
pnu tendo, intendo, porrigo algd.
po post (me, eum diem) per

(triennium, provinciam); pouhý
akkus. neb ablat. (decem annos;
tota urbe, lumine); a (proelio);
po boku a latere; až po ad,
usgue ad (usgue ab Dianio ad
Sinopem); po pravici ad dex
tram; po sobě deinceps; po155)| Č.-L.

počasí
n

prvé primum; po druhéiterum.
po třetí tertium. '

pobádám impello, incito, stimulo
pobadatel hortator.
poběhlík homo vagus.
pobídka impulsus, incitatio, sti.

mulus; k pobídce něčí auctore
algo. [curso.

pobíhám discurro, trepido, con
pobíhání concursatio discursus,
pobíjím praefigo algd alga re.

—=zabíjím, porážím v. toto, *
pobitý — okovaný aeratus; —

zabitý interfectus, ocecisus.
pobízím impello, incito, castigo;

v. pobádám.
poblouditi erro, deerro, aberro,
poblouzení error.
pobočí latus.
pobořiti proruo, interrumpo.
pobouření concitatio (plebis con

tra patres).
pobožný pins, religiosus.
pobrati aufero, eripio alicui

alagd.
pobratim consanguineus.
pobřeží ora.
pobřeží mořské (k letnímu po

bytu vhodné) acta.
pobuda homo vagus.
pobuřovač concionator.
pobuřujíi agito, exagito, solli

cito, concito.
pobyt mansio, commoratio.
pobývám moror, versor in..
pocení súdatio.
pocestný viator.
pocit sensus; p. zimy algor, p.

bolesti dolor atd.
pociťují sentio, percipio algd;

afficior (dolore).
pocta v. čest.
poctívám v. uctívám.
poctivec vir probus.
poctivost probitas,

innocentia, bonitas.
poctivý honestus, bonus, fidus,

probus.
počasí tempestas, caelum ; roční

p. anni fempus.

integritas,
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počátek podlomít

očátek initium; exordium, ex
orsus; Z p-u primo, initio; po
čátky elementa.

počest: na p. honoris causa.
počestně honeste.
počestnost honestag;verecundja,

pudicitia, castitas.
počestný honestus (genus), castue

(ludi), pudicus, verecundus.
očet numerus, calouli (ad c.
vocare) malý p. pauci, pau
citas; bez p. innumerabilis;
p. skládám rationem reddo
(alos rei).

početí conceptio, conceptus.
počínám incipio, suscipio, coep

fo, ordior, exordior, ingredior;
p. SÍ gero me, praebeo me; p. se
ineo.

počítám numero, hábeo (aliguem
in hostium numero); p. za zá
sluhu (za vinu) assigno alcui
algd, crimini do.

počíti concipio (algm ex algo).
počkati maneo, exspecto.
počtářství arithmetica.
pod sub, infra s akk. neb sub

B ablat.
podál v. opodál.
podarovati v. obdarovati.
podařiti se contingit, evenit,

prospere cedit; provenio (fru
mentum).

podávám porrigo, praebeo;offero;
ministro, subministro (tela); p.
ruku manum porrigo, p. ruce
dextras iungo; při dražbě liceor
(contra); stručně p. adstringo
(argumenta).

podávky furca. [dientia.
poddajnost ohseguium, oboe
poddajný flexibilis, facilis, oboe

diens. [servitus.
poddanství dicio, oboedientia,
poddaný obnoxius alcui rei. im

perio alcs subiectus; cliens,
parens (zvl. plur.), inferior.

poddáván: se dedo, trado me
alcui, subicio me, submitto me
alcui.

157) Č.-L.

podél secundum 8 akk.
podemílám subruo alad.
podepínám substringo algd.
podepírám v. podpírám.
podešev crepida, solea.
podezdívka substructio.
podezírám suspicor, insimulo,

alym 8. inf. neb genit., 8usp60=
tum reddo, habeo algm.

podezíravý suspicax.
podezřelý suspectus.
podezření susricio.
poděsiti perterreo, perturbo.
poděšení perturbatio, trepidatio,
podhazuji subicio.
podíl pars, portio; hereditas, pa“

trimonium.
podiv admiratio; p. -u hodný

admirandus, mirus, mirabilis.
podívaná spectaculum.
podívání spectaculum; za p. sto

jící conspiciendus (venustas).
podivín homo morosus.podivný| mirabilis,mirificus,

mirus. [rum in modum
podivuhodně admirabiliter, mi
podivuhodnost admirabilitas.
podivuhodný mirabilis, admira

bilis, admirandus.
podivuji se v. divím se.
podjímám se něčeho suscipio

algd; v. podstupuji.
podklad statumen,fundamentum;

ahstr causa.
podkládám suppono aloui algd,

subicio (ignem).
podkolení poples.
podkop cuniculus.
podkopávám suffodio, subruo.
podkuřuji suffio algd.
podlaha tabulatio, pavimentum.
podle secundum, iuxta, apud,

prope 8 akk.
podléhám succumbo; cedo (invi

diae alcs, tempori).
podlézám subrepo (sub tabulas);

v. lichotím. [rei).
podlévám suffundo (algd alcut
podlomiti frango alad; vw.otřá

sám.
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podlost podvádím

podlost improbitas, turpitudo.
podloabí porticus.
podlouhlý oblongus,
podložka statumen.
podlý improbus, turpis.
podmaněný dediticius.
podmanitel expugnator.
podmaňují subigo, domo alad,

subicio mihi algd, in potestutem
meam redigo alad.

podmínka condicio, lex, pactum.
podnapilost ebrietas, crapula.
podnapilý ebrius, vino gravis.
podnebí aěr, caelum (gravitatem

caeli sustinere); loca (calidiora).
podnes adhuc, ad hoc tempus.
podněcovatel concitator.
Podněcuji accendo, acuo (indu

striam, iras), exacuo, concito
(opifices), moveo.

podnět impulsus, irrifamentum,
inc. tamentum, causa; stimulus;
na p. můj auctore me.

podnik inceptum, coeptum, co
nata (-orum),

podnikámsuscipio, excipio; mo
lior, capesso (pericula, pugnam),
committo (bellum)

podnikavý experiens, promptus.
podoba forma, effigies, instar,

species, habitus; — podobnost
v. toto.

podobám se similis sum aloui
neb alcs; videor 8 nom. c. inf.

podobnost similitudo.
podobný similis alcui neb ales.
podobné simili modo, similiter,

item.
podotýkám breviter tango, attin

go alad, interpono, commemoro
alad.

podpaluji succendo, incendo; in
cito; v. podněcuji.

podpěradlo fulcrum, admini
culum. [algd.

podpírám fulcio, nitor; sustineo
podpis subscriptio; nomen sub

scriptum.
podplácení largitio.
podplácím corrumpoalgmalgare.159]| Č.-L.

podplachuji subluo.
podplatný venalis.

| podpora subsidium, firmamen.
tum, praesidium, auxilium ; ad.miniculum.

podporuji iuvo, adiuvo, sublevo
alo (honos artes), foveo algd)
faveo alcui. '

podražec aristolochia.
podrobení deditio, oceupatio.
podrobený dediticius; subiectus

obnoxius alcui reí. ;
podrobně accurate.
podrobnosti singula.
podrobný accuratus, subtilis,
podrobuji subizo, redigo (in po

testatem), subicio, expugno;
paco; p. Se cedo (iussis), sub
icio me alcui, submitto me

područí dicio. [aleni,
podruhé alias, iterum.
podrývámsubruo, suffodioalgd,

labefacto.
podržuji retineo, teneo.
podřezávám succido, praecido.
podřimují dormito.
podřizují snbicio algd alcui.
podseknouti succido algd.
podsíň fornix; porticus.
podskočiti circumvenio

dolo capio.
podskok insidiae, fraus, dolus.
podstata caput (disciplinae), arx

(causae). natura (rei).
podstatný gravis, certus, iustus,

verus.
podstavec statumen.
podstavnjí suppono algd alcui.
podstírám substerno algd.podstrkují© suppono,

(filium alcui).
podstupují suscipio, subeo (poe

nam), adeo (pericula); aggre
dior alyd, incipio (iter), oppeto
(mortem)

podsvětí inferi; v p. apudinferos.
podtinám snecido.
poduška pulvinus, pulvinar.
podvádím decipio, fallo, fraudo

algm.

algm,

subdo
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podvazuji pohroziti

podvazují substringo, subligo,
obligo alad.

odvod dolus, fraus, fallaciae;
circumscriptio, destitutio, frau
datio.
odvodně dolose, fallaciter.

podvodník fraudator, circum
scriptor.

podvodný fallax, fraudulentus.
podvojný gemellus, geminus.
podvoluji Se accipio, recipio

alad, suscipio; v. podstupuji.
odvracím labefacto; podvrátiti
everto, subverto alad.

podvrhuji suppono, subdo, subi
cio; podvržený subditicius.

podzemní subterraneus, inferus.
odzim auctumnus.

podzimní auctumnalis.
ohádka fabula; res ementita.

poháněč agitator.
pohanění contumelia, ignominia.

ohánění actus.
pohaněti ignominia afficio algm,

probrum alcui infero.
poháním agito, impello, incito,

concito; p. na soud lege ago
cum algo, arcesso algm capitis;
compello; in iudicium voco.

pohár poculum, calix.
pohazaji něčímiacto alad,v. od

hazuji.
pohladiti permulceo.
pohlavár v náčelník.
pohlaví sexus.pohled| conspectus,

species, vůltus.
pohledávám posco, peto, postulo

alad ab algo.
pohlížím intueor, aspecto (alam),

contemplor (algd); nazpět p.
respicio.

pohltiti absorbeo, devoro; býti
pohlcen hauriri, absumi, obrui
alga re.

pohnojiti stercoro.
pohnouti commoveo, moveo,

permoveo, adduco, perduco, in-,
impello algm ad alad.

Č.-L

aspectus;

162" F

pohnutí commotio, concitatio
(animi); motus; Sp-Ím dolenter.

pohnutka causa.
pohnutý commotus (ratronus).
pohoda caelum serenum, tem

poeries.
pohodlí commoditas;= prospěch

commodum.
pohodlně commodé.
pohodlnost commoditas, oppor

tunitas,
pohodlný commodus; facilis,opportunus;idoneus.| [plum.
pohoršení offensio; malum exem
pohoršiti — zhoršiti corrumpo,

deteriorem facio; p. 8e (0 ne
moci) ingravesco; -——=špatný
příklad dáti offendo, laedo algm.

pohoří mons, montes.
pohostinně hospitaliter (excirio

algm).
pohostinnost hospitalitas.
pohostinný hospitalis (domus).
pohostinství hospitium. (lic.
pobostiti excipio (apparatis ep: 
pohotově jsem adsum, praesto

sum, praestolor.
pohotový expeditus, paratus.
Dohověti levo (artus); reguiesco,

genio indulgeo.
pohovka lectus.
pohozený abiectus.
pohraniční finitimus, in confi

nio situB.
pohrdám despicio;

aspernor algd.
pohrdání contemptio, aspernatio

(rationis), despectus, despicatio,
despicientia. (rum).

pohrdatel contemptor (divitia
pohrdavě contemptim.
pohrobek postumus.
pohroma calamitas, clades, for

tuna adversa; v té pohromě
rebus afflictis; bez p. salvus,
incolumis, inviolatus.

pohromadě una, eodem loco;
simul; předponou con-.

pohronziti mergo, demergo algd.
pohroziti v. hrozím.

contemno,

[162



pohrůžka pokladník

pohrůžka denuntiatio, minae.
pohřbení humatio, sepultura.
pohřbívám effero, sepelio, humo

algm. |guiae.
pohřeb funus, sepultura, exse
pohřebiště sepulorum.
pohřební funebris.
pohřešování něčeho desideratio

alcs rei.
pohřešuji desidero, (algd), careo

(vitae commodis).
pohřížiti se se abdere (in litteras).
pohyb motus; p. těla gestus;

v p. uvádím v. pohybuji.
pohyblivě mobiliter.
pohyblivost agilitas, mobilitas.
pohyblivý mobilis, agilis.
pohybování agitatio.
pohybuji moveo, cieo,

v. pohnouti.
pocházející generatus, orfus.
pocházím orior, originem duco,

originem traho ab algo; proů
CÍSCOr, SOGUOT, CONBEgGUOT.

pochlebnůstka assentatiunocula.
pochlebování adulatio,
pochlebník adulator.
pochlebuji adulor (plebem).
pochmurný subnubilus, tristis,
pochod iter, agmen, profectio;

p. čelný (k boji pohotový) ag
men guadratnm; na p. 56 dáti
signa convello, proficiscor, ca
stra moveo, iter ingredior.

pochodeň fax; taeda; p. vosko
vá cereus, funale.

pochoditi dobře rem bene gerere,
špatně p. male rem gerere,
male mihi hoc cessit.

pochopení perceptio;
neb inf. od intellego.

pochopitelný gui comprehendi
potest, facilis ad intellegendum.

pochopiti comprehendo (animo,
mente alad), capio (speciem se
natus), asseguor (cogitatione
algd), amplector (animo), per
cipio (algd animo).

pochování humatio.
pochovávám v. pobřbívám.

168) Č.-L.

algd;

gerund.

pochva vagina.
pochvala v. chvála.
pochyba: bez p.

haud dubie.

pochybiti labor; v. chybuji.ochybně dubie; nepochybně
haud dubie. ' Pochybně

pochybnost dubitatio, jest p
ambigitur (o něč. algd); v p,
jsem o něčem ambigo algd
dubito de alga re; bez m
sine dubio. [pensus,

pochybný dubius, incertus, sus.
pochybuji dubito (de neb věta

táz.), in dubium voco (algd),
pojednání disputatio.
pojednávám disputo (de.

tracto algd. '
pojednou desubito.
pojem (= pojímání) captus; no.

tio, cognitio (innata), compre.
hensio (xardÁnw1is); jasný p.
mám clare intellego alad.

pojím iungo, contineo, copulo,
colligo (homines inter 86 ser.
monis vinculo), socio; D. Se
cohaeresco (atomi).

pojímám capio (taedium), concipio© (inimicitias,amorem);comprehendo,in| numerum
(gen.) refero; manželku p.
uxorem duco.

pojíti —zahynouti pereo, intereo.
pojmenování appellatio ; vocabuum.
pokáleti inguino, polluo algd.
poklad thesaurus, gaza.
pokládám — kladu v. toto.
pokládám — mám za fo puto,

arbitror, iudico, existimo, duco
(idoneos, in numero proditorum;
tribuendum esse); habeo (virtus
aefterna habetur; vir bonus;
in numero disertorum) censeo;

jsem p- ducor, habeor, putor;p. za lepší satius duco.
pokladna fisous,(státní)aerarium,

publicum, gaza. fectus.
pokladník auaestor, aerarii prae
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poklesek—
poklesek error, vitium, delictum,eccatum.
poklesnouti labor; v. pochybiti
poklid guies, reguies, otium,tranguillitas.
okoj conclave.
okoj pax, otium, guies, tran
auilllitas.
okojný auietus, pacatus, otio
sus; tranguillus.
okolení genus; aetas.

pokorně suppliciter.
pokorný supplex, demissus; humilis.

okořiti domo, perdomo, frango.
pokonším tempto,attempto (algd),

sollicito alam.
okouším se conor, tempto, peri
olitor alad, periculum faoio
alcs rei. [gressus.

pokračování continuatio; pro
pokračují procedo, progredior,

porgo; persevero (in alga re),
proseguor algd.

pokrevenství cognatio.
pokrevný consanguineus.
okrm cibus. [vectus.

pokročilý: p. věkem aetatepro
pokrok progressus.
okropiti v. kropím.

pokrváceti sanguine
pokrytec simulator.
pokrytství simulatio.
pokrývám tego, operio, obduco,

consterno alad alga re.
pokrývka tegimentum, stratum.
pokřik clamor, vociferatio; p.

souhlasný acelamatio.
pokřikuji clamito ;acelamo aloui.
pokud místně: guo ; časově: dum,

guoad, donec; guamdiu; způ
sobově: guatenus, guantum,
auod; p. totiž siguidem.

pokus conatum, experimentum,
experientia, periculum.

pokuta multa, damnum, lis,
supplicium, poena; p. za křivou
žalobu calumnia,

pokutuji multo, punio, poena
afficio algm.
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[algd.
aspergo

v
C..L.

pomatený

pokyn nutus; na p. ad nutum.
pokynouti adnuo, nutu significo

alcui algd. [algm.
polapiti comprehendo, intercipio
poleager, campus; polemseutkati

proelio contendere.
poledne meridies.
polední meridianus.
polehčení adlevatio.
polehčuji levo, adlevo (hooonus),

sublevo (laborem).polekati| perterreo,| exterreo
algm, terrorem inicio aloui.

poleno lignum.
polepšenícorrectio (-negaudere).
polepšiti se se corrigere, mores

8uos emendare.
poletuji volito,
polibek osculum.
políbiti osculor algm.
políčko agellus.
politování misericordia,

ratio.
politování hoden miserandus.
polní campester, rusticus.
polnice tuba.
polnostní agrarius.
polobarbar semibarbarus.
polobotka caliga.
poloha situs; přirozená p. mí

sta loci natura.
polomrtev semanimis.
poloostrov paeninsula.,
polovice dimidium.
poloviční dimidius.
polovypuklá práce opus cae

latum.
položení situs.
položiti loco ;v. pokládám, kladu.
položiti se recumbo.
polštář culcita.
pomáhám iuvo, adiuvo, opem

fero, sublevo, auxilior alcui,
adsum (Deiotaro); prosum.

pomalu paulatim, sensim, leniter,
lente, tarde,

pomatenost perturbatio, insania.
pomatený perturbatus, perple

xus; mna rozumu p. mente
captus.

mise
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pomazati popleniti

pomazati perungo.
pomezí confinium.
pomezní vicinus, finitimus, in

confinio situs.
poměr ratio, status, affectio (ad

res aliguas); = stav condicio
(loci, servitutis); poměry res,
fempora.

pomíjející caducus, fragilis.
pomíjím (o čase)praetereo, trans

e0; (něco) praetermitto, omif
to, praetereo alad.

pomíjitelný v. pomíjející.
pominulý na smyslech sensibus

alienatus; rabidus (canis).
pomlčeti omitto, silentio prae

tereo algd. [tator.
pomlouvač calumniator, obtrec
pomlouvačně criminose, ma

ligne. [lignus.
pomlouvačný criminosus, ma
pomlouvám detraho de fama

ales, obtrecto (alcui).
pomlava orimen, obtrectatio.
pomnění recordatio, memoria

ales rei.
pomník monumentum; vítězný

p. tropasum.
pomoc auxilium, opera, (ops)

opis, opem, ope, subsidium,
adiumentum, adminiculum, re
medium; na p. přicházím
subvenio, auxilior, Ssuocurro,
auxilio venio.

pomocnice adiutrix, administra
(virtutis).

pomocník adiutor, administer.
pomocný auxiliaris, auxiliarius,

subsidiarius; p-á vojska auxi
lia, alarii, auxiliares.

pomořan maris accola.
pomoří ora.
pomsta ultio.
pomůckaadiumentum,subsidium.
pomysliti cogito algd; animo,

cogitatione concipio, compre
hendo.

ponechávám conocedoaloui algd,
p. někoho k něčemu reservo

ponejvíce plerumaue.

167] Ó.-L.

ponenáhlu sensim, gradatim
paulatim. (nihil

poněkud aliguantum, paulo, non.
ponětí captus; v. pojem.
poněvadž auia, guod, guoniam

cum; relat. gui 8 konj. '
poníženě demísse, humiliter

suppliciter.
ponížení humilitas.
poníženost humilitas, animi sub.

missio; modestia,
ponížený demissus, humilis.
ponižnji auctoritatem alcs minvo:

P. se submitto, demitto, abicig
me.

ponocování vigiliae.
ponořiti v. potápím.
ponoukám v. pobádám.
ponoukání v. pobádání.
pooddechnouti si paulumrespiro,
poodjíti paulum, aliguantum dis

cedo.
poodpočinouti paulum reguiesco,
poodstoupiti paulum secedo,
poohlédnouti se aliguantum

circumspicio alad.
pookřáti paulum recreor.
pootevírám adaperio algd.
popadnouti (protivníka) com.

plector, prehendo, rapio algd.
popel cinis.
popelnice urna.
popěvek cantiuncula.
popíchati compungo (se

acuminibus).
popichuji cavillor (algm); con

cito, irrito algm.
popíliti si accelero, maturo algd;

v. spěchám, urychluji.
popírám nego; infitior.
Popis descriptio.

popisuji describo, perscribo.poplach tumultus, concitatio,
trepidatio ; na p. troubím clas
sicum cano.

poplatek vectigal, tributum, sti.
pendium.

poplatnýstipendiarius,vectigalis,
poplenění depopulatio, vastatio
popleniti depopulor, vasto algd
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poplésti posledek

poplésti perturbo, confundo, per
misceo alad.
oplažípraedium.
opojeti longius provehor.

popojíti longius progredior, ali
guantum procedo.
opouštím remitto, laxo alad;
nepřech. remitto,
opouzení incitatio.

popouzím concito, exagifo, sub
orno, incito, impello, sollicito ;
v. pobuřuji.
oprava supplicium.
opraviti supplicio afficerealgm,
supplicium sumere de..

poprvéprimum.
popřáti do, concedo, permitto

alcui alad.
poptávka percontatio.
opůd impulsus, incitatio.
opudlivost iracundia.

popudlivý iracundus, acriculus,irritabilis,
porada consilium,deliberatio.
poraditi v. radím.
poranční vulnus, vulneratio.
poraniti vulnero algm, vulnus

infero, adigo alocui.
porážím caedo, excido, succido;

vineo, devinco (úplně); pro
sterno, supero, fundo, affligo,
percello, proriigo.

porážka caedes. clades, strages,
calamitas, internecio,

poroba servitus.
porodpartus.
poroditi pario.
porostlý obsitus, tectus.
poroučim iubeo algm, impero,alcui,| praeseribo,© praecipio

alcui; v. nařizuji.
porouchati afflicto, laedo, violo.
porovnání = usmíření v. toto.
porovnávám v. smiřuji, usmi

řuji. [cognosco.
poroznměti infellego, percipio,
porubání infernecio
porubati conficio (duos hostium

exercitus), occido, trucido.

169) Č. -L.

consultatio,

posádka praesidium.

poručenec cliena.
boručení mandatum, iussum.
poručnictví tutela.
poručník tutor.
porušení corruptio.
porušenost corruptela, pravitas.
porušují corrumpo, laedo, perdo,

subverto, violo.
porůznu passim.
pořád v. stále, neustále.
pořádám compono, constituo,

digero (fabulas), dispono, ordi
no; p. tabulky hlasovacídi
ribeo tabellas.

pořadatel director, p.
hlasovacích diribitor,

pořádek ordo, series; určitým
p-em deseripte, ordine; V n-u
turbate.

pořadem ordinatim.
pořekadlo proverbium.
poříditi efficio, perficio, proficio

(mulfum); nic nepořídiv rebus
infectis.

posaditi colloco, constituo, im
pono (in eguum); p. Se con

[sido.

tabulek

posavadní gui adhuc fuit.
posázeti consero(agrumarbustis).posečkati| exspecto,© maneo,

moror.
posekati demeto, deseco(segetes).
posel nuntius, legatus.
poselství legatio;

nuntius,
poschodí tabulatum.
posílám mitto (algd alcui neb

ad..), adlego (amicos);p.pro
někoho voco alam; tajně p.
submitto; p. napřed praemitto,
p. kolem circummitto,

posílka adlegatio, missio.
posilaji firmo, confirmo; reficio,

recre0 ; p. 86 recreor.
poskvrňuji maculo, com-, con

tamino, perfundo, imbuo.
poskytuji praebeo,suppedito, do,

porrigo.
posledek extremum, ultimum;

posledci agmen novissimuma.
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"posledně pot

posledně novissime; postremum,
postremo.

poslední ulfimus, extremus, po
stremu8, supremu8; novissimus,
proximus.

poslechnoutiaccipio (orationem);
v. poslouchám.

posléze postremo, denigue.
poslouchám pareo alcui, audio

algm, alcui oboedio, obtempero,
morem gero alcui.

poslouchání auditio (fabellarum).
posloupnost ordo, successio.
posluhuji v. sloužím.
posluchač auditor, audiens, au

scultator.
poslušnost obseguium, officium,

pietas, obseguentia, obfempe
ratio.

poslušný audiens (na slovo:
dicto), oboediens,

posměch irrisus, ludibrium; p. si
tropím eludo alam, ludibrio
habeo algm.

posměšný irridens.
posmívám se irrideo, derideo

(algm), ludibrio habeo algm.
Do sobě deinceps.
pospíchám festino, propero, ma

turo. confendo.
pospolitost societas.
pospolitý communis, publicus.
pospolu uná.
postačití satis sum, sufficio,

suppeto alcui rei; p. někomu
cursu aeguaré algm.

postava forma, statura, figura.
postavení status; gradus, collo

catio (siderum, verborum); con
ditio; v. stav.

postaviti exigo, exaedifico; v.
stavím ; p. Se consisto, insisto;
p. se K assisto (ad, prope);
p. se proti resisto, obsisto
alcui.

postel v. lože.
postihnouti deprehendo (algm

in scelere); p-en býti affici
(dolore, morbo); rozumem p.
v. pochopiti, chápu atp.

171). Č.-L.

———
postlati sterno, consterno algdalga re.
postoupení právní (něčeho)ces.

slo in iure; concessio (agrorum),
postrádati v. pohřešuji, :
postrach terror.
postrašiti terrorem inicio (aleui)

perterreo, ex- (algm). '
postrkuji promoveo, protrudo

alad. verto algd,
postřehnouti accipio, animad.
postříbřiti argento alad.
postřiknutí aspersio.
postup successus, Ordo, 8ucces.

sio: postupem času fempore
procedente.

postupně gradatim.
postupují progredior, procedo;

pergo (facere algd); p. něco
cedo (currum friumphalem al.
cui), concedo alad,

posud adhuc.
posnnek gestus.
posunují promoveo, ago (vineas),
posuzovatel existimator, iudex,
posuzuji aestimo, iudico; v.

soudím.
posvátnost sanctitas (regii no

minis), caerimonia (legationis),
religio.

posvátný sanctus, sacer.
posvěcení consecratio, dedicatio.
posvětiti sancio, consecro, dico,

dedico, inauguro.
posypati consterno (ratem hu

D10), aspergo.
pošeptati insusurro alcui algd.
pošetilec stultus. [tuitas.
pošetilost stultitia, dementia, fa
pošetilý stultus, femerarius, ex

cors, fatuus.
pošinouti v. posunuji. [tum.
poškození damnum, detrimen
poškozuji afiuigo, afflicto alad,

damnum infero alcui; violo,
lasdo alad. dibus).

pošlapati conculcare, obtero (pe
pošpiniti inguino alad.
poštěstiti se v. podařiti se.
pot sudor.
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potácím se pouštím-O
otácím se vacillo, titubo.
otah == spřežení jumentum.
otahuji obduco, (truncos corfti
ce), induco alad alga re.

potají clam, arcano, dissimulanter.
otápěč urinator. (primo.
otápím mergo, submergo, de
otázati se s dobrou bene sibi
consulere.
otěcha solatium, gaudium, vo
Juptas; pro p. animi causa,
otěšen laetus.

potěšení gaudium, delectatio, de
liciae; v. radost, potěcha.

potěšitelný laetus (nuntius).potěšitilaetitiXafficio© algm,
solatium affero alcui. [re).

potím se sudo, desudo (in alga
potírám == porážím, ničím pro

sterno, obtero, protero, affligo;
v. natírám.

potíž v. nesnáz.
potkávám obvius sum, fo alcui;

incido in algm; accido aloui.
potlačuji reprimo, opprimo, sup

primo, comprimo.
potlesk plausus.
potloukám se vagor.
potměšilý subdolus.
potok rivus.
potom inde, deinde, tum, postea,

post, porro; ve výčtu: dein
ceps, tum

potomci prognati; posteri.
potomek natus, filius, stirps,

progenies ales.
potomní posterior, inseguens.
potomstvo stirps, progenies alcs;

posteri.
potopa eluvio, inundatio.
potopiti demergo, mergo; p. lodi
©deprimo.

potracení abortio, -us.
potrava cibus,victus, alimentum.
potraviny cibaria.
potrestání animadversio (pater

na, censoria).
potrhblost deliratio.
potrhlý delirus, mente captus;

173] Č.-L.

P, jsem deliro, mente captus
sum.

potřásám auasso algd, iacto,
goncutio alad.

potřeba necessitas, usus; p-u
mám opus mihi est algd neb
alga re; jest p. necesse est.

potřebuji indigeo (artis), opus
mihi est algd neb alaa re; =
upotřebuji v. užívám.

potřeštěný demens, femerarius;
v. potrhlý.

potůček rivus, rivulus.
potud eatenus; tamdiu.
potulný vagus.
potuluji se vagor, palor.
potupa confumelia, dedecus,

ignominia, opprobrium.
potupně contumeliose (dicere

de absentibus), flagitiose, tur
piter.

potupný turpis, probrosus, con
tumeliosus, famosus (libellus)

potutelný subdolus, astutus.
potvora belua; portentum.
potvrzení confirmatio.
potvrzuji confirmo algd, auctor

sum alcs rei; sancio algd.
potýkám se luctor cum algo,

confligo, contendo; v. zápasím,
bojuji.

poučení disciplina (d-ae causa.
concurrere), institutio, prao
cepta.

poučka praeceptum, dogma; p-F
filosofické doctrinae.

poučují doceo algm.
pouhý merus, purus; ipse.
poukazuji assigno (Clodiae in

feriorem aedium partem); mo
neo, ostendo algd.

poupě gemma.
pousmáti se subrideo.
poušť loca deserta, solitudo; p.

kamenitá aspretum.
pouštím mitto, emitto (aculeum);

admitto (eguum in Postumium);
p. se do.. ingredior (rem);

v. dávám se do..; p. mimo
sebe omitto, praetermitto alad.
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poutám pozadí

poutám vincio, alligo (alga re),
aures capio, obstringo algm
alga re.

pouto vinculum, compedes.
pouť iter, via.
pouzdro capsa.
pouze v. jen.
používám v. užívám.
povaha ingenium,mores,natura;

genit. hominis atp. est.
povahopis morumalcs desoriptio.
povaliti deicere,prosternerealgm.
považuji v. pokládám.
povážlivě graviter (aegroto).
povážlivý periculosus, gravis.
povésti se v. zdařiti se, poda

řiti se. (znalý.
povědomý v. známý, vědomý,
pověra superstitio.
pověrčivý superstitiosus.
pověřiti consigno (antiguitas mo

numentis c-ta), testo.
pověsiti suspendo algd de, ex

alga re,
pověst fama, rumor, existimatio;

fabula; Špatná p. infamia;
mám dobrou p. bene audio
(male).

pověstný (dobře) nobilis; (zle)
famosus, infamis.

povětrnost tempestas, caelum.
vovětří ačr; tempestas; caelum;

==vichr procella; nezdravép.
pestilentia.

povídka fabella, narratio.
povinnost oficium; genit.iudicis

atp. est.
povinný debitus (honor); povi

nen jsem debeo.
povlékám induco algd alga re.
povlovně paulatim, sensim, le

niter, molliter.
povlovný lenis, mollis.
povodeň eluvio, inundatio.
povolání (někam) vocatio, invi

tatio; (stav) munus, officium.
povolávám voco, arcesso, advo

co, a0cio; p. zpět revoco, re
stituo.

povolení v. dovolení, svolení.

(76) Č-L.

povolnost obseguium, obseguen.
tia, facilitas, gratificatio,

povolný facilis, in obseguium
promptus.

povoluji — popouštím remitto
laxo; jinak v. dovoluji, svoluji:

povoz vehiculum, :
povrhnouti convomo (mensas);

= pohoditi proiocio;= pohrdám
v. toto.

povrch adj. summus (terra),
povrchní levis, parum accuratus
povrchnost levitas.
povržený abiectus.
povstání odboj, vzpoura v

toto; == původ origo, ortus.
p-ím čestvzdávám ássurgoaleuj.

povstávámorior, existo, exorior,
CO0rior; SUrgO, A8SUrgO, con
BUrgo, ©X8Urg0; p. na počest
assurgo alcui.

povšechný generalis; communis;universus,
povšimnouti si v. všímám si.
povyk clamor, ululatus; tumul.

tus. strepitus.
povykuji clamorem tollo, strepo,tumultuor.
povýšenec homo novus.
povyšuji tollo; orno, augeo

algm; p. na rytíře ad eguum
reseribo.

povzbuzení adhortatio, cohor
tatio, exhortatio; impulsus,

povzbuzování hortatio.
povzbnzovatel adhortator, hor

tator.
povzbuzuji hortor, adnortor,co-,

adiuvo (disputatione); erigo.
povzdech suspirium, gemitus.
povznáším augeo, effero, tollo,

erigo, exaggero (rem familia
rem); D. Se oresco, augeor,
tollo me.

povzneseníelatio, sublatio,exag
geratio (animi).

povzneseněelate, excelse (logui).
povznesený excelsus, elatus,.
pozadí recessus,
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pozbývám-O
pozbývám amitto, deperdo, perdo alad; jako by smyslů po

zbyl velut alienatus sensibus;
p. ducha animo deficio; v.
ztrácím.

pozdě eero; p. na den mulfo die,
p. na noc multa nocte, in mul
tam noctem.
ozději serius; postea, inseguenti
temore, posterius; o tři roky
p. triennio post.
ozdější posterus, posterior.
ozdní serus.

pozdravení salutatio ; ==zofavení
v. zotavuji se, pozdravuji se.
ozdraviti se convalesco.

pozdravuji saluto, vzájemněcon
saluto; — uzdravuji sano.
ozdržeti v. zdržuji.

pozdvihnonti v. zdvihám,
pozdvižení odboj, vzpoura

v. toťto.

pozejtřejší perendinus.
pozejtří perendinus.
pozemek fundus, ager.
pozemníferrester.
ozírám contueor (illud monu

zlacený: adspicio,intueoralgd.pozlacený auratus (tecta), inau
ratns.

pozlatiti inauro algd.
poznamenávám noto, signo;

demonstro, commemoro.
poznání cognitio, scientia.
poznatek cognitio (-nes rerum).
poznávám cognosco, agnosco,

intellego algd, perspicio alad.
pozor animi attentio; p. mám

na něco observo algd, animum
adverto ad; mám Se na p-ucaveo(algm),cusfodio© me,
video ne..

pozorně attente.
pozornost animadversio,attentio;

p- nečí k sobě obracím : omnium
mentes (oculos)ad me converto.

pozorný attentus, erectus (iudi
ces). [rae).

pozorování animadversio (natu

1771. Č-L.

prakovník

pozorovatel animadversor, con
termplator (caeli), spectator,

pozorují animadverto, servo (de
caelo znamení nebeská), obser
vo, attendo (algm), specto algd.

pozříti — pohltiti devorare algd.
pozůstalý religuus, residuus;

snperstes alcui.
pozvání invitatio;

accitu alcs.
pozvati invito, voco algm.
požadavek postulatnm.
požadování postulatio,
požaduji v. vyžaduji.
požár incendium.
požehnaný — úrodný v. toto.
požínám demeto, succido, caedo

alad.
požitek fructus, usura, usus.
požíti (= posekati) demeto (fru

mentum).
požívám fruor (alga re); percipio

alad; jím ves00r alga re;
p. jedu venenum sumo.

práce labor; opera, negotium,
opus; p. polovypuklá (štuka
terská) crusta. [viter.

pracně operose, laboriose, gra
pracný laboriosus, gravis, multi

laboris.
pracovitý laboriosus, strenuus.
pracuji laboro, elaboro; p. ©

něco molior, nitor; s námahou
p. elucubro.

pradávný priscus, antiguissimus..
praděd abavus, proavus.
praetor praetor; bývalý p.

praetorius.
praetorský praeforius.
praetura praetura.
práh limen.
prahnu žizní sitio, siti premor;

po něčem sitio alad, desidero
alad.

prach pulvis.
práchnivím tabesco, pufresco.
práchnivění tabes.
práchnivý putridus.
prak funda.
prakovník funditor

na pozvání
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prám

prám ratis.
pramálo (lidí) perpauci.
pramalý minimus.
pramen fons, vena; origo, causa.
prameniště caput.
pramením se profiuo, mano.
pranepatrný perexiguus.
pranic nihil omnino.
praotec gentis auctor, proavus.
prapor signum, vexillum;

oddělení vojska cohors.
praporec vexillum.
praporečník signifer, adguilifer.
prapraděd atavus.
prarodiče atavi.
prasák subulcus.
prase porcus.
praskot fragor, sonitus,
prašivina scabies.
prašivý scabiosus,
pravda veritas,verum;v pravdě

Vero; — ano sane, ita, certe.
pravděpodobně credibiliter.
pravděpodobný verisimilis.
pravdivost veritas, fides.
pravdivý verus.
právě forte; ipse; in praesentia,

modo; adeo (id a. considerate);
p. tak proinde; p. tolik toti
dem ; p. jen dumtaxat.

pravěk tempora antiguissima.
pravice dextra; po p. a dextra,dextra.
"pravidelný aegualis, constans,

certo ordine (dispositus).
pravídko regula.
pravidlo regula, formula ; norma,

lex, praeceptum; zpravidla
plerumaue.

pravím dico, inguam, aio.
právní legitimus, iudicialis; p.

pře causa, lig.
právnictví v. znalost práva.
právník iuris consultus.
pravnuk pronepos.
právo ius, fas, aeguum; p. me

zinárodní ius gentium, p.ob
čanské civitas; p. sňatku co
nubium; p. přirozené res di179]| Č.-L.

pročísti
—————

vinae, fas; p. stanovné rcshumanae.
pravomoc potestas, dicio; iuris.

dictio, iudicium.
pravý dexter; iusfus, verus

rectus; na pravo dextrorsum.'
praxe virtus (virtus in usu guj

tota posita est; opak ars).
prázdeň otium, vacatio,
prázdniny feriae.
prázdnost inanitas, vacuum.
prázdný vaocuus,inanis, sterilig

cassus; p. Čas otium; jsem
p-en vaco, otiosus sum, otium
habeo.

pražím torreo.
prchámfugio, profugio, aufugio

v. utíkám. : '
prchlivost iracundia, excandes.

centia.
prcohlý iracundus.
prkno assis (axis), tabula; p-ny

pokrýti contabulo.
pro propter (frigora); ob (guam

ob rem); causa, gratia (animi);
in, ad (tempus), pro (patria);
prae (lacrimis); někdy pouhý
dativ (Bibi, vitae).

probdíti pervigilo (noctem).
probíhám perourro,decurro (8ep

tingenta milia pasšuum; ioreči).
probíhám se decurro.
probíjím perfodio.
probodám percutio, transfigo,

tran-fodio, confodio, suffodio,
configo, conficio.

probouzím excito (e somno),
expergefacio; exsuscifo; p. se
expergiscor.

procento centesima; 129; cente
simae (měsíčně 19); půl pr. du
centesima. [alad.

procestovati peragro, perlustro
procitnouti v. probuditi se.
proč cur? guare; jest proč est

guod 8 kou).
pročež guam ob rem, ifague,

guare; igitur, ergo.
pročísti perlego.
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prodávám promrhatis
rodávám venumdo, vendo; p.
do otroctví sub corona vendo.
rodavač venditor, mercator.
rodej vend:tio; na p. venalis;
právo p-je datio.
rodlení mora.
rodlévám moror, commoror,
versor, moram facio, cunctor.

rodlévání commoratio, mora.
rodloužení productio; úřadu
prorogatio.

prodlužuji extendo, produco,
traho, profero algd; úřad pro
rogo.

prodrati se enitor (perangustias,
in aperta). [dám transfigo.

rohánímagito, per-; == probo
proháním se decurro.
prohlášení pronuntiatio, promul

gatio.
prohlašuji pronuntio, promulgo,

(zvl. volbu úřed.) declaro.
prohlédám dispicio (acie mentie,

verum), perspicio algd.
prohledávám excutio; v. pro

hlížím.
prohlídka recensio, lustratio.
prohlížím perspicio, scrutor, re

censeo, lustro, aspecto (alam);
p. 8i oculis collustro (omnia),
considero (unum guidaue).

prohnanost calliditas.
prohnaný acutus, callidus.
prohoditi iacio (de lacu Albano),

significo algd, in sermone ini
cio algd.

prohráti bitvu proelio vinci.
prohřešiti se pecco, delictum

o »mmitto in algm.
prohýřiti (peníze)profundo,(čas)

tero, perdo.
procházím transeo, pervado, pe

netro, peragro algd; (0 čase)
praetereo, transeo.

procházím se ambulo,
procházka ambulatio.
projednávám agito (rem in con

ti nibus).
projev radosti gratulatio.

181) Č.-L.

projevují prae me fero, praesto
(idem), p. naději spero.

projíždím (koňmo) pereguito
algd; transvehor, vehor per
algm locum.

prokazuji praesto (honorem),
tribuo; p. dobrodiní beneficium
confero in alym.

proklatec sacer.
prokláti v. probodám.
proklatý sacer, detestatus, ex

secratus.
prokletí exsecratio.
proklínám detestor, exsecror,

devoveo, consecro; interdice
alcui.

prokmitám pelluceo.
prokopávám perfodio.
prolamuji prorumpo, perfringo.
proletáři capite censi.
proletěti pervolo algd.
prolévám fundo, effundo, (la

crimas), profundo; p. krev
též sanguinem haurio,

prolhaný mendax.
prolomiti v. prolamuji.
promarniti effundo (patrimo

nium), profundo (pec.niam),
(čas) perdo. [sionem).

promeškati praetermitto (occa
proměna mutatio, variatio ; vicos,

vicissitudo.
proměnlivost mobilitas,variotas,

mutabilitas (mentia).
proměnlivý commutabilis (ani

mus), mutabilis, varius.
proměňuji commuto, immuto,

muto.
promíchati permisceo.
promíjím condono (crimen al

cui), ignosco (aloui algd), ve
niam do (alcui alcs rei), poe
nam remitto (alcui).

prominutí venia, remissio (poe
nae); impunitas.

promlouvám v. mluvím.
promluva appellatio.
promrhati comedo (bona alca),

dissipo ('em familiarem), pro
fundo (pecuniam).
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promýšlím prostosrdečný

promýšlím commentor (oratio
nem), cogifando perseguor, me
ditor.

pronájem conductio.
pronajímám (někomu) eloco

(fundum), loco alad.
pronásledují perseguor, inse

auor, consector algm.
pronáším enuntio (sententias

breviter); prodo, ostendo, pro
fero, pronuntio algd.

pronevěra perfidia.
pronikam perrumpo; v. vnikám.
pronikavost acies (oculorum).
pronikavý acer, acutus.
proniknutelný penetrabilis.
propadám Se consido, mergor,e-.
propast vorago, abruptum ; locus

praeruptus; př. derupta.
propásti amitto (tempus), neglego,praetermittoalgd.© (alad.
propíchnouti perfodio, transfigo
proplétám intexo algd alcui rei.
propouštím dimitto algm, tran

situm do alcui, transmitto algd
(z vězení) emitfo, (ze služby)
exauctoro, (otroka) manu mitfo,
(manželku) repudio. [dico.

propovídám enuntio, pronuntio,
propůjčaji tribuo, attribno aleui

alad; (o úřadu) defero algd ud
algm, commodo (nomen, aurem
alcui); praebeo,

propuknouti erumpo(coniuratio,
risus), COOrior.propuštění| missio,
(otroka) manumissio.

propuštěnec libertus, libertinus.
proputovati peragro alad.
prorážím perrumpo. perfringo,

configo; v. probodám.
prorocky divine.
prorocký divinus (animus), fa

tidicus (anus).
proroctví vaticinium.
prorok fatidicus, vates.
prorokování vaticinatio.
proroknji divino, vaticinor; prase

dico, praenuntio algd.
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dimissio,

ně
prosa oratio soluta.
prosba plur. preces; rogatie

optatum ; p. naléhavá Hagitatio.
obtestatio, obsecratio; na m

rogatu (elon)- P.prosebník supplex.
prosebný supplex.
prosím oro, precor, peto, Togo

obsecro, obtestor, imploro, ap.
pello, guaeso, fagito algd;
za odvrácení čeho deprecor
alad.

prosinec December.
proslavuji nobilito algm; p. 59

nobilitor. a
proslíditi perspeculor,perscrutor
proslov prologus.
proslovení elocutio.
prosloviti enuntio algd.
proslulost celebritas (nominis,
proslulý inclitus, illustris, clarug
proslýchá se fama est, dicitur

fertur.
prospěch usus, commodum, bo.

num, utihfas, emolumentum:
p. mám proficio; k mémup.
jest e re mea est; 8 prospěchem
ex tempore. [saluber,

prospěšný prosperus, salutaris
prospívámprosum, proficio,con.

duco; progressus facio in; p-á
expedit (deliberare), usui est
prodest alcui.

prost liber; expers (turpitudinis);
solufus, remotus, vacuus (ubi,
neb a. .); immunis; p. jsem
careo (culpa).

prostě líbere, simpliciter, vere;
attenuate (dicere). [iaceo.

prostírám sterno; pando; p. ge
prostomyslnost simplicitas;stul
„titia.

prostomyslný v. prostý.
prostopášnost heluatio, luxuria,

licentia, libido.
prostopášný dissolutus, luxurio.

sus, libidinosus.
prostor epatium, locus; p. mezi

něčím intervallum.
prostosrdečný v. prostý.
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prostota proviniti se„o
vostota simplicitas.
rostovlasý passis crinibus.
rostranství spatium, locus.

prostranný spatiosus, amplus,latus.
prostřed medium, pars media

ales rei; aďv. medius (medio
vera).

prostředek 1. — střed, prostřed
v. toto; 2. == jmění, pomůcka
v. toto a slovo násl. ; = p. proti
něčemu remedium alcs rei.
rostředkování infercessio.
rostředkuji intervenio.

prostředky facultates, copiae,
fortunae, nervi; subsidia.

prostředně mediocriter, modice.
prostřední medius; mediocris,

modicus.
prostředník internuntius, inter

cessor, interventor, administer.
prostřednost mediocritas.
prostý simplex, apertus; liber,

vacuus alga re, o řeči enuclea
tus: p. vojín legionarius, ma
nipularis; gregarius miles.

prosvítám pelluceo.
prošlý praeteritus.protahuji duco (08,bellura, tem

pus), tendo, extendo, produco;
moror, tardo, retardo, detineo
algd. [latio.

protahování mora, dilatio, pro
protékám permano(perneb ad..).
protější adversus (ripa) k nám

bližší), ulterior, |„oppositus,
obiectus.

protější strana adversum;z p. S.
ex adverso. [rarum).

protěkati pervagor (orbem ter
proti adversus, ad, contra, in

s akkus. ; pouhý gen. (remedium
morbi); p. vůli invito algo,
invitus; p. nadání praeter
spem, p. opinionem.

protiklad disparatum.
protiva contrarium. (mala.
protivenství adversa, asperitates.
protivím se v. odporujij p. se mi

taedet, pertaesum est.
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protivník adversarius.
protivný contrarius, adversns,

adversarius, diversus, disiunc
tus; gravis, molestus.

protizákonnýlegibus repugnans,
iniustus.

protkávám intexo aloui algd.
proto ideo, itague, igitur, pro

pterea, e0, ergo, guo facto.
protokol conscriptio (guaestio

num).
protože auod, guia (s ind.), cum

(s konj.), guoniam, propferea
auod.

protrhnouti perrumpo, persci
do, rumpo.

proud konkr.: fluctus, amnis,
flumen: adstr. : rapiditas; proti
p-u adverso flumine.

proudím feror; prudce p. cita
tus feror.

proudění v. proud.
proutek vimen, virgula.
proutěný vimineus.
prontí virgulta, vimen, sarmenta.
provádění gestio (negotii).
provádím někoho circumduco,

duco algm per..; něco efficio
(opus), gero (rem); v. dokoná
vám; == vykonávám perficio,
conficio, perago, administro
(guae imperaverat); perpetro
algd; exempla cruciatus edo.

provaz funis; lodní rudens; p.
u praku funale.

provázek funiculus.
provázený comitatus (abl.).
provázím comitor, assector, (na

počest) deduco algm.
provdání collocatio (filiae).
provdati nuptum collocare (al

guam alcui); p. Se nubo alcui.
provedení effectus (consiliorum).
provincialní provincialis.
provincie provincia; obyv. prov.

provinciales.
provinění delictum, admissum,

commissum, peccatum.
proviniti se delinguo algd, de

lictum commifto, pecco in algo
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provolání

provolání pronuutiatio, edictum;
conclamaftio.

provolávám
riam); pronuntio,
renuntio algm.

provolavač praeco.
provozuji exerceo algd, actito,

facio (piraticam), factito; p.
kus divadelní fabulam do,
doceo; v. provádím.

prozatím in praesentia.
prozpěvuji cantito.
prozrazení proditio.
prozrazuji detego, enuntio, patefacio,© indico,prodoalad;

ostendo, demonstro.
prozřetelnost prudentia, proví

dentia.
prozřetelný prudens, cautus.
prožiti ago, exigo (vitam), vivo.
prs mamma; ubera.
prsa pectus; na prsou též ad

Verso corpore.
prst digitus.
prsten anulus.
prsť humus; — půda solum.
prší pluit.
pru se altercor; expostulo (nihil

ftecum de his rebus); litigo,
contendo cum algo.

průčelí frons.
prudce vehementer, acriter, ra

pide.
prudkost rapiditas, vehementia.
prudký acer; vehemens,rapidus,

acutus (morbus); fervidus.
průduška arteria.
pruh linea, cicatrix; nachový p.

na tunice clavus.
průhledný pellucidus.
průchod transitus, iter (per pro

vwinciam).
průkop fossa.
průliv mořský fretfum.
průlom ruinae.
průplav fossa, $:efum.
průpověď dictum (Catonis), car

men (Appii Caeci), sententia.
průsmyk angustiae,
průsvitný pellucidus.

187) Č.-L.

conclamo (vioto
promulgo;

přebytek
a

pruť virga; svazky p. fasces,
průtahy cunctatio, mora, pro.

latio; p. činím Procrastino
algd, v. protahuji; bez p, singmora.průvod© comitatus,| comiteg
ochranný p. praesidium; p.
vítězoslavný triumphus; p,
pohřební exseaguiae, pompa
funebris; 8 průvodem nástroje
hudebního ad.. (tibiam).

průvodce comes, assectator, ga.
telles; dux.

průvodkyně comes.
průzev hiatus.
prvek plur. eiementa, initia re

rum; p. nedělitelný atomus,
první primus, princeps; p. den

měsíce Calendae.
prvopočátek primordium.
prvotiny (úrody) primitiae,
prý dicunt, ferunt atp. 8 ace. c,

inf.; dicor atd. (nom. c. inf
č procul; předponou ab.

aufero). [orior,
prýšťím profluo, emano, mano:
przním maculo, inguino, polluo

algd.
přání voluntas, optatum; dle p,

ex sententia. |“
přátelsky amice, familiariter,
přátelský amicus, faomiliaris;

p. služby prokazuji officia
praesto.

přátelství amicitia, (důvěrné)
familiaritas; necessitudo, con.
iunctio.

pře lis, causa, controversia; rixa,
iurgium; p. hrdelní causa ca
pitis; začínám při povoláním
svědků litem contestor, 1. in
stituo; p. vyhráti causam ob
tineo, prohráti c. amifto.

přeběhlík perfuga, transfuga,
přeběhnouti transfugio,perfugio,

percurro.
přebíhám curso; v. přeběhnouti.
přebroditi vado(lumen) transire,
přebytek religuum, guod su.

porest.
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přebývám

přebývám == zbývám supersum,resto; — bydlím v. toto.
řece tamen; p. však atgui,
attamen, verumtamen; nicmé
ně p. nihilo minus, n. gsetius.

řečasto persaepe, saepissime.
řečetný permultus, plurimus.řečin© commissum,delictum;
v. vina, poklesek ap.

řečísti perlego algd.
řečkati supersum alcui, super
stes sum alocui.

řed ante algm, pro algo (pro
muris), prae (p. 866pugionem
tulit), coram algo, apud (popu
lum); předp. ante-; předtím
antea; nedlouho předtím pau
lo ante. [tatis).

předák princeps; primores(civi
předatpský cisalpinus.předbíhám praecurro algm, cur

su supero algm. [$urus.
předčasný praematurus, imma
předčím antecedo (aleui aetate,

algm honore); praecedo (Gallos
virtute; praesto (omnibus hu
manitate); anteeo (alcui aetate,
algm virfutibus); supero (algm
virtute); antecello (gloriá om
nibus).

předčítám recito, lego.
předčítání recitatio.
předejíti anteverto; praecaveo

alad; praesto v. předcházím.
předejmení praenomen.
předek abavus; předkové ma

iores.
předek lodi prora.
předempředp.ante-; prae-; pro-:|

p. zaujímám antecapio; p. za
vírám praecludo, p. určuji
praedestino ; p. vidím provideo.

předesílám praemitto, antemitto
alam. [mus.

předešlý prior, superior, proxi
předevčírem nudius tertius (dedi

epistnlam).
především in primis, praesertim,

praecipne.
předělvodní divortium aguarum.
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předpolední

předhazuji obicio, obiecto.
předhoří promunturinm.předcházím| antacedo© (aloui

algua re)anteeo (alcui), praecedo
(algm); occurro (= zamezuji)
alcui rei, praeverto alad, prae
caveo alad.

předchozí praecedens,antegressus
(causa); prior, proximus, superior.

předchůdce v úřadě decessor.
předjímám anticipo alad.
předkládám propono alcui algd,

appono (argentum), legem fero;
p. si — rozvažuji, rozmýšlím
v. toto.

předměstí euburbium.
předměstský s“burbanus.
předmět res, propositum, argu

mentum, causa, gnaestio.
předmluva prooemium,praefati

prologus.
přednášeč actor, declamator.
přednáším affero; declamo, trado

algd; na pokus p. commentor
(orationem); ==pěkně vypoví
dám eloguor, oro,

přednáška oratio ; elocutio, pro
nuntiatio, actio.

přednes řeči aotio; dictio.
předně primum; za druhé deinde,

za třetí tum.
přední prior; citerior, přednější

superior, potior; p. místo prin
cipatus; p. mužové principes,
primores.

přednost primae (partes), prior
locus; p. dávám praepono, prae
fero. antepono, antefero, (algm
alcui) praeopto; p. dostávám
superior fio, anfeponor, prae
ponor.

předobrý optimus. (tum.
předpis praescriptum, praecep
předpisuji praeseribo,praecipio.
předpojatý úsudekpraeiudicium,

praesumpta opinio.
předpokládám pono, sumo algd;

donfám v. toto.
předpolední antemeridianus.
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předpovídám

předpovídám praedico; vatici
nor; (z letu ptáků) auguror.

předpověď praedictum.
předpovídání vaticinatio, divi

natio.
předrahý carissimus.
předrýnský cisrhenanus.
předříkávám dicto algd; praeeo

(verba, carmen). [blici).
předseda praeses (consilii pu
předsedám praesideo.
předsevzetí res proposita, pro

positum, consilium.
předsíň vestibulum.
představa conformatio (animi),

informatio, opinio. notio.
představená antistita (fani).
představení actio.
představený praefectus (aerarii,

-0, urbis, -i); magister, antistes
(sacrorum).

představuji antepono, praepono
alad, spectandum propono;
hraji úlohu něčí ago algm, per
sonam alcs gero; — vyjadřuji,
značím repraesento (0 sochách
atp); p. někoho něčemu = v
čelo stavím praeficio algm
alcui.

představuji si fingo (eum te
esse), intellego, cogito, animo
comprehendo.předstihuji© praevenio© algm,
praeoccupo (alcui legem ferre);
v. předčím.

předstírám simulo, obtendo,
praetexo, praetendo ; p. příčinu
causam interpono.

předstírání simulatio.
předstižení námitek anfeocou

patio. [ad algm
předstapuji adeo algm, accedo
předtím ante, antea.
předtucha praesagitio;p.-u mám

BUSDPÍiCOr,praesagio, praesentio
algd.

předu neo.
předvádím produco, (aciem),

induco ulgm (loguentem), facio
(Socratem dispufantem).

191) Č.-L.

překlad

předvčerejší nudius tertius.
předviídám provideo, praesentic

praesagio, divino, animo Prase.
cipio.

předvídánídivinatio,praesagitio
předvoj antecursores. :
předvolání vocatio (in ius),
předvolávám postulo, arcesso

alam.
přehánění exsuperatio.
přehazuji traicio algd.
přehled prospectus; index, ta.

bulaej mám p. něčeho per.
spectum habeo alad.

přehledávám perguiro, scrutox
porvestigo alad. '

přehlídka recensio; census.
přehlížím recenseo, lustro, reco.

gno8co,perspicio, circimspicig
= před sebou vidím prospicio.
uno conspectu video; —=pomí.jímpraetereo,| praetermitto
omitto, ;

přehojně amplissime.
přehojný amplíssimus, uberri.

mus, ingens.
přecházení transitio.přecházímtranseo|“ algd,ad

alam ; transgredior algd ; — mě.
ním se cedo (poena in vicem
fidei); p. v něco (beru na Se)
abeo (in avi mores); © čase:
transeo, praetereo.

přechod transitus, traiectio,
přeji faveo (aleui); Dp.Si cupio,

opto, volo; p. někomu něčeho
non 'nvideo alcui (alcs gloriae),

přejímám excipio algd, recipio,
subeo, suscipio algd; sermonem
intercipio.

přejíždím curro, eguotransvehor,
praetervehor algd.

překaziti irritum facio algd; v,
překůžím.překážím| impedio,prohibeo
algm alga re; obsto alcui, of.
ficio alcui; arceo (ab); exeludo
(algm ab . . neb abl.)

překážka impedimentum, mora.
překlad translatio, conversio.
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překládám

překládám oconverto (librum e
Graeco in Latinum, verto,
transfero,

řekocení eversio (columnae).
řekonávám vinco,superoalgm;
v. předčím, přemáhám.

řekot: o p. festinanter, prae
ceps, raptim.

řekotiti everto, subverto alad.
překračuji transeo,transgredior,

transcendo algd; p. zákon atp.
violo, laedo, neglego, non servo.

překroucení depravatio (verbi).řekracovánícalumnia.| [tor.
překrucovatel práva calumnia
překrucaji detorgueo alad, (prá

vo) calumnior.
překvapiti deprehendo, opprimo

algm; alcui necopinanti facio
algd.

přeletěti transvolo (oceanum).
přelíčení actio, dictio.
přelomiti frango algd.
přelstíti dolo capio algm, deci

pio algm.
přelud visum, falsa imago.
přemáhám vinco, (úplně) devin

co, opprimo, supero algm; v.
porážím.

přemilý pergratus.
přemíra afuentia, cumulus.
přemítám reputo mecum, mente

agito algd.přemlouvámpersuadeo| alcui
alad, ut, ne; moveo (oratio)
algm.

přemnozí plurimi, complures,
permulti, plerigne.

přemýšlení cogitatio, meditatio.
přemýšlím (mecum) reputo algd,

meditor algd neb de.
přenáhlený praeproperus; incon

sultus, temerarius; praeceps.

přenáším transfero, transportoalad.
přenechávám cedo alga re, con

cedo algd alcui.
přenocuji pernocto.
přeorávám obaro (guidguid her

bidi est).

193) Č.-L.

přestáti

přepadám aggredior, adorior
(alam), invado algm.

přepažiti dissaepio (tenůi muro).
přepisuji resoribo, transscribo

alad.
přepjatý immodicus, immodera

tus, insolitus.
přeplavati trano (iumen).přeplaviti(navibus)| traicio,

transporto alad; přes řeku se
p. lumen traicio.

přeplněný differtus, refertus.
přeplniti nimis compleo algd

alga re; v. nacpati.
přeprava traiectus, transmissus;

vectura.
přepravuji traicio (eguitummag

nam partem flumen), traduco,
transporto, transveho alad.

přeptávám se percontor algd.
přepostiti v. přenechávám.
přepych luxuria, sumptuseffusus.
přerušení (řeči) abscisio, vůbec

intermissio.
přerušený intermissus.
přerušiti interrumpo, ab-, diri

mo (proelium), interpello, inter
mitto, intercido, rumpo (silen
tium). [algd.

přervati scindo, praerumpo, ab
přeříznouti infercido; scindo,

seco alad.
přes trans, super 8 akk.; per

raestatem); přesrok plusannum.přesahuji© promineo;excedo.
(modum).

přesila v. síla.
přeskakuji transilio algd; assi

lio (ad aliud genus orationis)
přeslavně praeclare.
přeslavný praeclarus.
přesnadný perfacilis.
přesně acourate, diligenter, di

stincte.
přesnost diligentia.
přesný accuratus, exacftus; pu

rus, integer.
přespolní peregrinus, exter.
přestáti perfungor alga re, per

petior, perfero algd.
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přestávám příbuzný

přestávám desino (logui), desi
sto (causas agere); infermitto,absisto(benefacere);| decedo
(cura); guiesco; p. na něčem
coontentus sum alga re.

přestavaji transpono algd.
přestávka intermissio, inter

vallum.
přestěhovati se commigro (in

domum suam), migro, trans
migro.

přestupek delictum, admissum.
přestupný intercalaris (dies).
přestupuji transgredior, transeo

algd; zákon atp. non servo,
neglego, violo.

přesvědčení persuasio; p. mám
v. jsem přesvědčen; dle svého
p. mluvím ex animi sententia
loauor.

přesvědčují persuadeo (alcui, de
neb ace. c. inf.); p-en jsem
persuasum mihi est, perspec
tum habeo, confido.

přesycení satietas, fastidium.
přetěkám abundo, affiuo, re

dundo.
přetrhnouti praerumpo, interrumpoalgd.| [fungoralgare.
přetrpěti perpetior algd, per
přetrvati maneo, permaneo;

přežíti v. toto.
přetržení abruptio (corrigiae).
přetřásám iacto; tracto alad;

excutio.
přetvářený assimulatus (virtus).
přetvářka simulatio, dissimu

lantia. (8imulo,
přetvařují immuto algd; p. se
převádím traduco, traicio, trans

porto (exercitum Rhenum);
přemlouvám v. toto.

převážím transveho, transporto,
transmitto

převedení traductio.
převeliký permagnus, maximus.
převládám praevaleo; superior

sum, plus possum.
převoz traiectus, fransmissus;

vectura.195]| Č.-E.

—————
převozný vectorius.
převrácenost perversitas.
převracím perverto, inverto,
převrat commutatio; p. státníres novae.
převyšuji supero algd, praesto

antecello, antecedo alcui; ne.
přech. promineo, exsto ex,.

převzácný pergratus; perrarus
převzíti susoipio, recipio algd;

subeo alad. »
přezdívám compello (algm fra

tricidam), nomen indo alcui,
přezdívka convicium.
přezimování gerund. od hiemo,
přezimují h:emo.,
přezvěděti exploro, recognosoo,
přežalostný elamentabilis (ge.

mitus).
přežíti někoho supersetitem esse

alcs.
při apud s akkus.; stojím p. ně.

kom sto ab neb cum algo;
jsem při něčem adsum, inter
sum ; při tom simul; při bozích
nesmrtelných per deo8 immon
tales.

přibájiti affingo (alcui alad).příběh res gesta, res.
přibíhám acourro.
přibíjím figo, (tabulas) affgo

(ad caput, cruci).
přibírám (si) adscisco, adhibeo,

adopto (mihi patronum); p. vol.
bou adlego.

přiblížení se accessus, adventua.
přibližuji něco k něčemu admo.

veo alad ad..; p. Se appro
pinguo ad. ., propius accedo
ad .

příboj fuctus, aestus.
přibrukuji admurmuro.
příbnzenství (sňatkem,sešvakře.

ním) affinitas; (rodem) cognatio,consanguinifas;| necessitudo;
jakožto příslušnost do téhož
rodu gentilitas.

příbazenstvo propinguitas.
příbuzný cognatus, affinis, pro

pinguus, necessarius.
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příbytek přikvačiti

příbytek domus, domicilium.
řibývám augeor, augesco, ac
cresco (flumen), cresco.

přibývání accretio (luminis), ineremenfum. volo.
přicválati eguo citato venio, ad
příč, na příč transversus, obli

guu8; -e, ex $ransverso.
příčím se abhorreo a. ., repugnoalcui
příčina causa, jakožto předchozí

děj antecessio; p. prvotní ef
fectio; za příčinou oausá S
předch. geni?.

přičinění opera, labor, studium.
přičiniti se operam do, studium

colloco in alga re, elaboro pro..
přičinlivost industria.

řičinlivý impiger, laboriosus.
přičiňuji admoveo, affero, addo;

. Se operam do, elaboro; v. při
činiti se.

přičítám adnumero, adseribo
(alagm in, ad, socium alcui).
tribuo attribuo (causam cala
mitatis aloui), do (orimini),
verto, d :co.

příčka transtrum.
příčný transversarius, transver

sus, obliguus.
přída lodní prora.
přidání adiectio (populi Albani).
přidávám addo, adicio, arpono

(custodem alcui); v. připojuji.
přídavek (k platu) accessio.
přidělují attribuo, contribuo,tri

buo alcui algd. (připojuji.
přidružuji applico, aggrego, v.
přidržuji někoho k něčemu in

cito, impello alam ad.. p. Se
seguor algm, sto cum, ab algo,
partibus alcs studeo, faveoalcui..

přiháním adigo (pecus), appello
(navem).

přiházím Se v. etávám se.
přihazuji adicio (algd ad neb

at.)
přihlížím respicio algd, inservio

(famae);. specto; video uf neb
ne: p. klidně guiesco.

1971. Č.-L.

přihlnchlý surdaster,
přihoda casus, res.
příhodně commode, opportune.
přihodnost opportunitas.
příhodný appositus (mensis ad

agendum), v. vhodný.
přicházím venio, advenio, per

venio, accedo, advento; p. na
zmar procumbo, pereo,

přicházívám ventito.
příchod advontus, aditus.
příchozí advena, p. 2 ciziny

adventicius (pecunia).
příjem reditus, guaestus; státná

pecunia publica, vectigalia.
příjemnost amoenitas, iucundi

tas, snavitas.
příjemný amoenus, iucundas;

milý acceptus (homo plebi),
gratus.

přijetí acceptio; p. za vlastního
adoptatio.

příjezd adventus.
přijímám accipio, excipio, sumo,

recipio; p. za vlastního adopto.
přijíždím (na koni) adeguito (ad

algm neb dat.),;, advehor (aď
neb dat).

příjmení cognomen. [datum.
příkaz iussum, praeoeptum,man
přikaznji iubeo algm s inf., im

pero alcui, ut; man-doalcuialgd.
příklad exemplum,documentum,

specimen; na p. sicut, velut;
exempli gratia.

přikládám appono (notam), ad
hibeo (manus), attribuo (pudo
rem alcui).

příkop fossa.
příkoří iniuria, contumelia, do

lor, offensio.
příkrm obsonium.
přikročiti aggredior, aceedo ad

alad, suscipio, incipio alad.
příkrý arduus, praeceps, abrup

tus, praeruptus.
přikrývám tego,contego,obtego
přikrývka tegumentum, stragu

lum. [obruo algm.
přikvačiti incedo (tenebrae);
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přikvapiti

přikvapiti advolo, aceurro.
přilákati allicio, [cassis.
přílbice kožená galea, kovová
přiléhající (o zemi) adiacens,

adiectus.
přiléhám tango alagd, p. ke

stolu accumbo.
přiletěti advolo.
příležitost occasio(rei gerendae),

facultas (sui colligendi), copia
(pugnae); opportunitas; při té
p. hic, hoc loco; při první p.
primo guogue fempore.

příležitý v. vhodný.
příliš nimis, admodum;p. veliký

nimius; p. málo parum;p. vol
ně atp. liberius.

přílišný nimius, effusus, immo
dicus, insolens,

příliv aestus.
přilnavost adhaesio.
přilnouti adhaereo alcui; v.přidr

žuji 8e, následují.
přilouditi pellhcio.
přimalovati appingo.
přiměřeně commode, accommo

date, secundum alad.
přiměřenost commoditas (ora

tionis).
příměří indutiae.
přiměřený accommodatus (ad

neb dat.), commodus, consen:a
neus (rei publicae), conveniens.

přiměšujií admisceo algd alcui
rei.

přiměti commoveo, moveo, ad
duco (ad facinus); v. pohnouti.

přimíšenina admixtio.
přímka linea recta. (ad. .).
přimknoutí se se applicare
přímlava commendatio; preces;

na přímluvu: deprecatore algo,
precibus alcs commotus, peten
te 1lgo.

přímluvce deprecator.
přímluvkyně commendatrix.
přímo directe; rectá,
přímý rectus, directus; simplex,

ingenuus. [porto.
přinášim affero, apporto, im

1991. Č.-L.

připravení

přinutiti v. nutím.
přiostřiti praeacuo.
případ casus, res,
připadám obvenio, evenio (pro.

vincia alcui); cedo (gnaestug
alcui); incido in algm; připadá
na mysl in mentem venit,

případný v. vhodný.
připaluji aduro (barbam).
připamatovati v. pamatuji,
připevňuji figo; adfigo (ad,

dat.); vincio algd.
připíjím propino alcui.
přípis adscriptio ; —dopis v.toto,
připisují adscribo, tribuo, do

(crimini alcui algd),
příplatek accessio..
připlavati anno(ad-),
př:plaviště statio.
připlétám attexo.
připlížiti se adrepo (ad alad).
připlouti (cum classibus, navibus)

accedere (Ustiam), classem ap
pellere ad..

připočítati adnumero alcui algd;
inter.., in . (abl.) numero; in
numerum (deorum) refero algm.

připodobují assimulo (alad alcuirei).
připojení adiunctio (verborum).
připojuji adiungo (dat. neb ad),

applico, annecto, contribuo, p.
si adscisco; p. se k mínění
sententiam alcs 8eguor.

připomenntí admonitio, comme.
moratio, monitio.

připomínám memoro algd; ad.
moneo, mon6o0algm de.. ; com
memoro algd; mentionem alcs
rei facio; p. si reminiscor (in
commodi), recordor alad.

připouštím (někoho) admitto (ad
colloguium), (něco) patior, con
cedo, do alad. (slib.

přípověď promissum. fides; v.
připovídám v. slibuji.
příprava (konkr.) apparatus,

(abstr.) apparatio, praeparatio,
připravení comparatio (volupta

tis, veneni).
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© připravuji přístup

připravují paro, comparo, ap
páro, praeparo,instruo algd; p.
někoho © něco deicio alam
(honore, fortunis), privo algm
alga re.

řiraziti venio; v. přistáti.
příroda (rerum) natura.
řírodní naturalis, naturae.
řírodověda physica (-orum).

přírodozpytec physicus.
řírostek incrementum.

přirovnání comparatio.
přirovnatelný comparabilis.
přirovnávací comparativus(iudi

catio).
přirovnávám comparo (alad cum

alga re, alcui rei); confero (algm
aloui neb algm cum algo); con
tendo (algd cum..)

přirozeně secundum naturam,
naturae convenienter (vivo);
necessario, necesse est s konj.;
simpliciter, vere.

přirozenost natura.
přirozený naturalis, nativus, in

natus, genuinus; p. poloha mí
sta loci natura.

přirůstám aceresco (aleui).
přírůstek accessio,incrementum.
přiřazují adiungo alcui algd.
přiřknouti addico, adiudico (le

giones Bruto); = slíbiti v. toto.
přiřknautí addictio.
přísada admixtio.
přísaha ius iurandum, religio,

sacramentum; křivá p. periurium.
přísahám iuro; křivě p. peiero;

p. věrnost in verba alcs iuro.
přísedící assessor.
přísežný iuratus.
přiskakuji assilio(aleui),aceurro.přislibuji© despondeo© (Syriam

homini); v. slibuji.
přísloví proverbium.
přisluhovač administer.
přisluhuji ministro alcui alad.
příslušenství guae pertinent ad

alad; res necessariae.
přísluším pertineo ad algd, con

Č.-DM11

venio (alcui neb ad alad), deceb
(akk. s inf.), convenit (alk, a
inf.).

přísně acerbe (decernere), gra
viter (vindicare), severe (regere)

přísnost severitas, atrocitas.
přísný severus, atrox, austerus

(mos ac modus), gravis, durua
přisouvám v. přisunuji.
přispění v. pomoc.
příspěvek collecta,
přispíšiti si v. pospíšiti si.
přispívám subvenio, adsum (al.

oui), něčím suppedito, praebeo
alcui algd; p. penězi confero;
p. na pomoc subsidio, auxilio
venio, opem fero alcui; p.
k čemu valeo (ad neglegendas
leges), vim habeo ad..

přispořuji adaugeo.
přistání egressus, escensio,
přistáti (s lodí) navem appello

(ad Peloponnesum, in Italiam).
přístav portus.
přístavné portorium.
přistavuji adstruo, appono (pa

tellam).
přistěhovalec advena, colonus.
přistěhovati se immigro in algm

locum.
přistihnouti comprehendo, de

prehendo algm.
přistoupení accessio.
přistrkávám appello (turres ad

opera Caesaris), admoveo (fasci
culum ad nares, Hannibalem
altaribus).

přístroj instrumentum, machina;

F e oblehací opera, um.přistrojiti adorno, instruo, armo,
odíti induo vV6«orno alad;

stem alcui.
přístřešek testudo, vinea.
přístřeší tectum, deversorium;

p. štítové neb na ochranu do
byvacích přístrojů a vojáků
testudo, vinea.

přístup aditus, accessus (povo
liti dare). accessio (ad corpora);
p. dávám admitto algm; p.
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přístupnost přiznávám

k sobě nedávám (ve váleč.)
potestatem mei non facio, (vů
bec) aditu prohibeo alam.

přístupnost facilitaš, comitaa.
přístupný facilis.
přistupujiaccedo ad.., ageredior

alad, ad..; aspiro (ad alienam
causam); p. na návrh něčí in
sententiam alcs discedo, sen
$entiam alcs seguor, probo alad.

přisanují admoveo (ad neb dat.),
appello (ad).

přisuznji adiudico (magistratum
alcui). addico.

přisvědčení assensio, assensus,
přisvědčovatel assensor (alcui);

P. naprostý astipulator (Stói
corum). [bo (akk.).

přisvědčuji assentio (dať.), pro
přisvojuji Si v. osvojuji si.
příšera monstrum,species,umbra.
přišinouti admoveo.
příští proximus, futurus, ven

turus; seguens, inseguens (tem
pus); na příště in posterum;
příště postea, posthac.

přitáhnouti (nepřech.)accedo (ad
urbem), appropinauo ad..; p.
na pomoc auxilio venio, sub
venio alocui.

přitahují attraho alad.
přitékám affluo.
přítel amicus; důvěrný p. fami

liaris; hostinný p. hospes;

k právní advocatus,patronus.přítelkyně amica.
přitisknouti premo algd ad algd,

p. pečeť imprimo (signum
alcui rei).

přitkávám attexo (algdalcuirei).
přítomen jsem adsum, intersum

alocui rei.
přítomnost praesentia; u p-ti

někoho coram algno.
přítomný praesens; hic.
přitrhnouti v. přitáhnouti.
přítrž intermissio; bez p. per

petuo, continenter.
přiučuji se addisco (algd); p. ně

koho v. učím, zvykám,

203] Č.-L

———
přivábiti allicio algm.
přivádím adduco, per-, in—algn;

ad ..; p. na záhubu pessumdo
perde; == pohnouti v. toto:
v moc p. sub, in Potestatem
redigo; v. podmaňuji.

příval imber.
přivaliti advolvo.
přivazuji alligo (ad), deligo, an.

necto; religo ad..
přivážím apporto; v. dovážím.,
přivažují appendo (aleui algd),
přivedení k přísaze adactio iuris

iurandi.
přivěsiti adhaereo (me aleui).
přívětivost comitas, facilitag,
přívětivý comis, -affabiiis, com.

modus, dulcis, facilis.
přivinouti k soběamplector algm:

applico, adiungo algm ad neb
dat.; p. se k nohám pediby,
advolvi.

přivinutí se applicatio.
přivírám oči conniveo.
přivítám saluto algm, salvere

tubeo algm.
přivítání salutatio.
přivlastňnjí addico alcui algd;

p. si vindico (Homerumcivem),
mihi sumo (partes imperatoris),

přivlékám attraho.
přivolání právníka Kk poradě

advocatio. —
přivolávám advoco, arcesso,
přivolení assensus, consensus,
přívoz v. dovoz.
přívrženec studiosus ales; p. Sul.

lovi atp. Snllani, Pythagoreiatd,
přivyknouti assuesco (abl. neb

inf.).
příze fila, lana.
přízeň gratia, studium, favor,

benevolentia, aura (a-ae popu
laris captator); == příbuzenství
v. toto. [opes).

přizískati acguiro (dignitatem,
příznak signum, nota.
přiznání confessio (culpae).
přiznávám fateor, profiteor, con.

fiteor; přikládám attribug
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příznivec pytlík

(alad aloui); p. se k něčemu
fateor, profiteor, confiteor algd.

příznivecfautor; —kyně fautrix.
příznivý amicns, propitius, se

cundus, prosperus, faustus, op
portunus. aeguus, idoneus.

přizpůsobení accommodatio(ver
borumad..).

přizpůsobují accommodo, apto
(algd alcuí rei).

přízrak visum, umbra.
přizvukuji assentior aloui.
říživník parasitus.

psanec exsul; proseripfus.
psaní gerund. od scribo; sorip

tum; litterae, epistula
pšenice triticum
pšeno panioum.
ptáčník auceps.
pták avis; ales, volucris.
ptakopravec augur, auspex.
ptakopravectví auguratus(scien

tia a-u8).
ptám se v. táži se.

nčím gemmo, herbesco.
pud appetitio (alcuius rei), appe

titus, incitatio; impetus, in
stinctus [(lidum.

půda solum, fundus; pevnáp. 80
pudím cogo, traho, impello, in

cito.
půjčený promutuus.
půjčují credo (pecuniam), mu

tuum do alad; na úroky fae
nero. (ago.

puklina rima; p. dostávám rima
pukám rumpor, hisco.
půl dimidium, dimidia pars;

předp. semi — (semidigitalis),
půl druhé stopy sesguipedalis,
půlletní semestris.
půlnoc media nox; — sever sep

tentriones.
půlostrov paeninsula.
puntičkář auceps syllabarum.

pupek umbilicus, umbo.
pupenec gemma; p—ce nalévám

gemmo. fore algo.působenívis ; p—ímněkoho auc
působím facio, efficio, afficio

(alým alga re); praebeo, affero
(offensionem); facesso (nego
tium); p. podiv admirationem
inicio; p. strach metuminicio.

působivost efficacitas, vis.
působivý efficax.
půst abstinentia, ieiunium
pustiny deserta (-orum).
pnstošení vastatio.
pustoším vasto, vexo.
pustota vastitas, eolitudo.
pustý vastus; incultus; p. jsem

vaco.
půtka slovní disceptatio; iur

gium, rixa; — boj, zápas, bit
va v toto.

putuji proficiscor, iter facio; pe
ragro alad.

půvabnost amoenitas; lepor; ve
nustas; suavitas.

půvabný amoenus,gratus, suavis,
venustus,

původ origo, principium; auctor.
původce auctor, effector, caput(concitandorum| Graecorum),

machinator.
původní pristinus, prior.
pýcha superbia, insolentia; fa

stidium; ==okrasa,chvála v. toto.
pýchám superbio, magnos mihi

spiritus 8umo.
pykám poenitet me -ales rei;
| == jsem ttrestán poenas do,

Juo alcs rei.
pysk labrum. (ma.
pyšním se glorior alga re, iacto
pyšné superbe, insolenter,
Pyšný superbuas,insolena, elatua.
pytel follis; p. kožený culeus.
pytlík folliculus.



váčiti rodový

R.
ráčiti — chci, žádám, přeji si

v. tato slova; jinak visum est,
videtur alcui alad facere; rač
far s konj.; inf. 8 velis, imper.
8 guaeso, pouhý konj,

rád libens, libenter, non invitus,
volens, laetus; facile (patior);
komp. libentius, potius.

rada consilium; auctoriras; obec
ní r. senatus; na mou r. me
auctore, consuasore; nevím si
r. omnia me deficiunt, haereo.

rádce consiliarius, consultor, con
suas0r (con-re algo), B8Uuasor,
auctor. [novo utor).

raději potius; libentius (eguo
radění se consulfatio,deliberatio.
radím suadeo, consulo alcui;

moneo algm; r. se consilior,
consulo, consulto, consilium

radlice vomer. [ineo.
radnice curia.
radost gaudium; laetilia.
radostný laetus.
radování laetatio.
raduji se gaudeo (abl. neb guod),

laetor (triumphis, malo alieno).
ráhno antenna, longurius.
rachot strepitus, fragor.
rak cancer.
rakev arca,
rákos (h)arundo. (tus.
rámě humerus, brachium, lacer
rána ictus, plaga, vulnus, verber.
ranec sarcina.
raněný saucius, vulneratus,
raniti vulnero, saucio algm.
ranní matutinus (salutatio).
ráno mano; časněr. primo mane.
rašim gemmo.
ratiště hastile.
ratolest surculus,ramus,virgula,

frons (8 listím); posvátné r.
verbenae; palmová r. palma.

ráz = rána lotus; — způsob ra
tio, natura, habitus,

ČT.

razím (peníze) signo (argentum);r. cestu iter munio.
rázně fortiter, strenue (arma ca.

pere:.
ráznost acrimonia; vis.
rázný strenuus, fortis,acer „Audax,
rdím se rubeo.
rdousím iugulo. [laestra,
rejdiště spatium, campus; pa

re jstřík index.heros; vir fortis.
rekovnost animus fortis, virtug,
rekovný fortis.
reptám fremo.
reptání fremitus.
ret labrum.
réva vitis. [aerugo,
rez robigo, ferrugo; r. měděná
rmoutím se doleo (morfemalcs;

laude aliena), maereo, dolore
afficior (ob..); r. někoho aegri.
tudinem affero alcui

rmut lodní sentina.
robotárna ergastulum.
ročně guotannis, singulis annig
roční annuus, annalis (lex); —

rok starý unius anni, unum
annum natus.

rod — kmen, rodina genus, geng,
stirps, natio; rodem natione,
genere, origine; ze vznešeného
r. nobili loco (natus); dle rodů,
po rodech genoratim.

rodiče parentes.
rodím pario, edo, gigno; rozený

Poršan, Říman aui in Perside
natus erat, Romae natus.

rodím se nascor; o rostlinách
provenio.

rodina familia, domus.
rodinný familiaris,
rodiště patria.
rodný avitus, gentilis; r. bratr

sestra germanus, -a.
rodový generalis;

(sacra).
gentilicius



roh
——L

roh cornu; r. návěštní bucina.
rohový corneus (rostrum).
rohož storia.
roj examen.

rojiti se examino (alvi).rok annus; r vojenské služby
stipendium; na počátku r. ine
unfe anno, initio anni; na konci
r. exeunfe, exfremo anno; aďv.
rok annum.

rokle locus praeruptus.
rokování consilium, colloguium,

pactio. (algo.
rokuji consulto, colloguor cum
role ager, arvum.
rolnictví agricultura; r. 8e za

bývám agris colendis operamdo.
rolnička tintinnabulum.
rolník agricola.colonus; rusticus.
roním profundo (lacrimas).
rosa ros.
rosím přech. rosou kropím

irroro (flores), roro (rorantia
pocula jen kapky dávající).

rostlina planta.
rostu cresco, augesco, adaugesco;

gigNor, nascor, provenio (0 rost
linách); nechávámsi růsti vous
barbam promitfo.

roští sarmentum, crates.
rota caterva, manus, turba; r.

lonpežnická latrocinium.
rotiti se coniuro, conspiro; =

shromaždovati se v. tofo.
roucho v. oděv.
rouno vellus.
roura fstula, tubus.
rouška velum; pod rouškou spe

cie alcs rei
rov tumulus, sepulcrum.
rovina campus, planities, aeguum

(campi).
rovnám něco ordi , dispono

algd; (při) in gratiam concilio,
compono (litem),

rovnám se aeguo (alad), par
sum (alcuí).

rovně pariter, aegue; r. jako
aegue—et, aegue ac, perinde ac;
== přímo recta, recte.209)| Č.-L.

rozdíl

"rovněž item; v rovně.
Tovnodennost aeguinoctium.
rovnoměrný v. stejnoměrný.
rovnost aegualitas (fraterna);

(postavení) aeguitas.
rovnováha par pondus; ducha

z r. přivádím animum de statu
demoveo.

rovný aeguus, par; recfus, di
rectus, planus, campester (ager).

rozběh discursus.
rozběhnouti se diffugio.
rozbíhati se palor, discurro, dif

fugio.
rozbíti collido (vasa), comminuo

(anulum), concido (navem, au
ctoritatem); dirumpo (humanž
generis societatem); elido (ca
put). (excidium.

rozhoření disturbatio (Corinthi),
rozbořiti diruo, disicio (arcem);

dissipo (turrim, statuam); most
rescindo; inteřrumpo, inter
scindo.

rozbouřiti agito, moveo,concito.
rozbroj dissensio, discidium;

motus, fumultus, seditio.
rozbřesknouti se v.rozedníváse.
rozcestí compitum, divortium

(itinerum); trivium.
rozčilení commotio (animi), sollicitudo,© perturbatio,motus

animi.
rozčilený commotus. [algm.rozčiluji© commoveo,| concitorozdávámlargior,© dilargior

omnia).
rozdávání largitio.
rozdělení divisio, descriptio; =

roztřídění distributio (crimi
num).

rozdělovatel divisor.
rozdělují divido, dispertio, distribuo;| discludo;| describo

(annum in menses); discrimi
no; partior.

rozdíl, -nost discrimen, dissl
militudo, discrepantia (inter)s
differentia (naturarum), distan
tia; distinctio (nulla in visis),
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rozdílení

varletas; r. jestinterest inter..
et. .; distat s nepř. otáz.; bez
r-u promiscue; není rozdílu
nihij interest.

rozdílení divisio (agrorum).
rozdílný diversus.
rozdmychuji conflo(incendium,

bellum).
rozdrásatí lacero alad.
rozdrobají diduco, comminuo.
Frozdrtiti contundo.
rozdvojení discidium; dissensio.rozdvojujídissocio,| distraho

algm ab algo.
rozednívá se lucescit, dilucescit,

illucescit.
rozehřát býti aestuare, calere.
Fozehřívám secalesco ; incendor.
rozepře v. pře.
rozervati divello, lacero
rozesílám dimitto, r. kolem cir

cummitto,
rozeslání dimissio. [moveo.
Fozesmáti někoho risum alcui
rozestavuji dispono (cippos),in

struo (aciem).
rozestírám extendo, pando.
rozestoupení se při hlasování

discessio; r. nebe discessus
oaeli.

rozevírám discludo, recludo.
rozeznávám discerno (atra et

alba; algd ab algo).
rozeznávání distinctio,
rozháním dispello (pecudes), dis

foio (naves), disturbo (contio
nem gladiis).

rozhazuji disicio.
rozhlášený pervulgatus,

bratus
rozhlašuji pervulgo, di-, edo,

in vulgus effero.
rozhled prospectus, despectus

(in campum), circumspectus.
rozhlížím se circumspicio, cir

cumspecto, speculor.
rozhlodávám corrodo.
rozhněvaný iratus.
rozhodčí disceptator, arbiter.
rozhodnotí decretum,arbitrium;211)| Č.-L.

cele

rozkvétám

r. bojem decerfatio (harum re.
rum).

rodhodný —jistýcertus; r, oka
mžik diecrimen; r boj svádím
decerto, depugno, acie decerno

rozhoduji decerno, cerno (8ore)
discepto, diiudico (belli fortu.
nam); r. se statuo.

rozhořčení offensio.
rozhořčenost indignitas,

cundia
rozhořčený iratus, ira incengus:

offensua alcui neb in algm. *
rozhovor sermo, colloguium.
rozhraní confinium, divortium
rozhřívám se concalesco(corpus

ardore animi), tepefio, tepesco
(maria ventis).

rozcházím se discedo, digredior,
rozchod digressio, digressus; r,

při hlasování discessio (= ro.
restoupení se).

rozchvátiti diripio.
rozjímám meditor, cogito, deli

bero, perpendo.

rozjitřený concitatus.rozkaz iussum, praecepfum, prae.
scriptum; na r. iussu alcs, ius
sus; bez r. iniussu; T. mám
iubeor algd facere.

rozkazuji impero, (alcui algd
neb ut. ) iubeo algm alagdfa.
cere; praecipio, máando alcui
algd: napřed r. praedico.

rozkládající se patens, situs.
rozkládám pando, distribuo:

solvo, :
rozkoš voluptas, delectatio, ob

lectatio; deliciae.
rozkošnický delicatus, mollis:

libidinosus, luxuriosus. '
rozkošný (krajina) amoenus,

8uaAviIs8

rozkotati disicio (arcem, muni
tionee); v rozbořiti.

rozkouskování (vět) concisio,
rozkrojiti seco, ferro divido

algd, scindo, discindo.
rozkřičený infamatus, infamis.
rozkvétám floresco, effAoresco,
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rozléhám

rozléhám se resono, voci re
spondeo.

rozlehlý longe lategue patens.
rozlévám diffundo.
rozličnost varietas; dissimilitu

do; v rozdíl.
rozličný varius.
rozlišený distinétus.
rozlišuji discerno,

disparo.
rozlomiti frango alad.
rozlosovati sortior (provincias).
rozloučení diremptus; separatio.
rozložitý diffusus (platanus), pa

tulus [tineo, disparo.
rozlučnjí disiungo, dissolvo,dis
rozluštiti solvo.
rozluka disiunctio.

rozmáčímdiluo(aguanarozmačkati contundo (manus).
rozmáhám se augesco, augeor,

cresco ; increbresco; ingravesco;
inveterasco.

rozmanitost varietas.
rozmanitý varius.
rozmařile delicate, luxuriose.
rozmařilost luxuria, libido, la

scivia. [lascivus.
rozmařilýluxuriosus, delicatus,
rozmazliti effemino, moliio.
rozmetati diseutio (algd muri),

divexo (omnia), disicio.
rozměr latitudo; modus.
rozměření dimensio.
rozměřuji dimetior, dispensoj;

r. a kolíky označuji dimeto
(locum castris).

rozmíška discidium, discordia,
rozmlouvám colloguor, disputo,

dissero; r. něco někomu dissua
deo alcui algd.rozmluvasermo,| disputatio,
colloguium, collooutio; dialo
gU8; r. ve veselohře diverbium.

rozmnožení amplificatio (pecu
niae); £onkr. incrementum.

rozmnožovatel amplificator.
rozmnožuji augeo, adaugeo,

multiplico, amylifico.
rozmrzelý iratus; stomachosšus.213]| Č.-L.

distinguo,

rozpojuji

rozmysl consilium, prudentia,
rozmýšlím delibero, animo agito

algd, reputo, considero algd;
r. se — váhám dubito s inf.
neb nepř. ot.

rozmýšlení deliberatio; bez r.
sine dubitatione; sine mora;
Čas na r. tempus ad deliberan
dum, deliberandi.

roznáším ditffero (ignem); dí
vulgo alad.

roznemoci se morbo implicari,
in morbum incidere.

rozněcnji excito, incendo, in
flammo; suscito (bellum).

roznícení incensio, inlammatio.
rozpačitě dubitanter,
rozpačitost dubitatio, haesitatio,

perturbatio,
rozpačitý incertus, dubiuse.
rozpadnouti se dilabor, dissolví

(navis).
rozpakuji se dubito, addubito

(de, guis, utrum, num).
rozpaky dubitatio; bez r. sine

ulla dubiftatione; jsem na r.
dubito.

rozpálen jsem caleo.
rozpaluji incendo, accendo,fer

vefacio algm, algd.
rozpárati dissuo alad.
rozpásati discingo.
rozpečetiti resigno (litteras).
rozpinám extendo, distendo,

tendo, pando (manus).
rozpisuji diseribo.
rozplakati někoho lacrimas mo

veo alcui; r. se flere incipio,
coepi.

rozplašítí dispello, dissipo.
rozplemeňnji propago (vites).
rozplétám solvo (crines, nodum).
rozplývám se deliguesco,ligues

co, diftluo, uo, dilahor (gla
cies); r. se v slzách collacrimo;
efundo me in alga re.

rozpočet ratio.
rozpojení dissolutio (nafurae).
rozpojuji distineo, diseludo, di

rimo, disiungo, solvo.
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rozbomínám se roztrhnouti

rozpomínám se reminiscoral cs,
alad; recordor algd; v. vzpo
mínám. (lost.

FOzDporconfroversia; v. nesrovna
rozpouštím dimitto,pando,solvo,

(o vodě) diluo.
rozpoutaný effrenatus.
rozpoutávám solvo, vinculis li

bero algm.
rozpoutávám se exsulto (oratio).
rozprava disputatio, sermo.
rozprchlý dissipatus.
rozprchnouti se dissipari, diffu

gere, dilabi.
rozprodati divendo (praedam).
rozprostříti tendo, pando, ex

tendo algd ; r. se pateo (late).
rozpřáhnouti ruce manus dis

tendo, extendo.
rozptýleně diffuse, passim.
rozptýlení dissipatio.
rozptýlený disiectus,dissipatus,

dispersns.
rozptyluji dispergo, disicio(clas

sem); dissipo, diffundo; I. se
dilabor; diffugio; r. se — roz
veseluji se difundor, delector
alga re.

rozpauklina (zemská) hiatus, vo
rago; == puklina rima.

rozpůliti dimidio. [pateAo.
rozpnknonti se rumpor, findor,
rozpustilost lascivia, licentia,

potulantia. [petulans.
rozpustilý lascivus, dissolutus,
rozpuštěný (kov) fusilis, colli

auefuctus; liguefactus (vlas)
Passus.rozrazitidiscutio© (columnam
fulmine); šik perrumpo (aciem
hostium).

rozrušiti disturbo.
rozřaduji dispono. [solvo.
rozřešiti solvo (aenigma), per
rozřezati concido (ligna).
rozříznouti discindo (cotem no

vaoula).
rozsáhlost latitudo, amplitudo.
rozsáhlý latus, amplus, late pa

tens.215)| Č.-L.

———
rozsápati dilanio.
rozsazuji dissero, dispono,
rozsedlina rima, hiatus terrae,
rozsévám dissero, dissemino

sero algd. ?
rozsekati seco, discindo algd.
rozsocha furca, (hradební) cer.

vus.
rozsouzení diiudicatio.
rozstonati se v. roznemoci ge.
rozstupuji se discedo (in duas

partes); — zeji dehisco.
rozsudek sententia, iudicium,
rozsudí arbiter.
rozsuzuji diiudico, discepto (con.

troversias).
rozsvítiti accendo alad.
rozšafně frugaliter.
rozšafnost frugalitas.
rozšafný frugi, prudens.
rozšíření propagatio (fnium)

amplificatio, ;
rozšiřují dilato, propago, augeo,

amplifico, profero, promoveo:
rozšířený pervulgatus.

rozškubati discerpo; v. roztrhati,
rozštípnouti diffindo.
roztahují distraho, extendo, dis.

tendo (aciem), diduco (digitos),
tendo, pando.

roztáti liguesco, liguefio, solvor.
roztavený fusilis, liguefactus,

fusus (aěr).
roztaviti fundo (picem), ligue

facio, solvo algd.
roztékám se diffluo, dimano.
roztíti discindo.
roztlouci discutio.
roztomile belle.
roztomilý aureolus

bellus (epistula).
roztrhání laceratio, laniatus.
roztrhati carpo (orationem mem

bris minutioribus, exercitum in
multas partes), concerpo (li
brum), dirumpoj discerpo; la
cero, dilanio

Toztrhnouti distraho, scindo,
discindo (tunicam), divello (res
a natura copulatas), rumpo.
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roztrousíti

roztrousiti spargo, dispergo;
= rozhlásiti divulgo.

roztroušeně disperse.
roztrpčuji exacerbo.
roztržitý dissipatus (orator in

oogando).roztržka discidium, distractio,
gecessio. [num).roztříděnídistributio© (crimi

roztříditi distribuo.
roztříštiti elido (caput, navem);

v. rozbíti.
rozum ratio; prudentia, intelli

gentia, mens.
rozumím intellego; novi; per

spicio, percipio.
rozumnost prudentia, sapientia.
rozumný rationis particeps, ra

tione praeditus; prudens, Sa
piens; r. jsem sapio.

rozumování ratiocinatio, argu
mentatio.

rozumuji ratiocinor, argumentor.
rozutéci se diffugio.
rozvádím diduco.
rozvaha consillum, cogitatio,

ratio; 8 r. prudenter; bez r.
inconsiderate, temere.

rozvaliny ruinae (templorum),
parietinae (Corinthi).

rozvazuji solvo, dissolvo, laxo,
resolvo.

rozvážení v, rozvaha.
rozvážlivě consulte, prudenter.
rozvážlivost consilium,pruden

fia, gravitas, sanitas,
rozvážlivý (o věcech) conside

ratus; (o osobách) prudens,
gravis. nus).

rozvažovací deliberativus (ge
rozvažovánídeliberatio (consilii

capiendi), commentatio (0 ně
čem: genit.)

rozvažuji delibero, considero,
perpendo; animo volvo, voluto,
animo reputo alad.

rozveseluji hilaro algm.
rozvíjím se germino, herbesco,

Aoresco.
rozviklati labefacio algd.217)| Č.-L.

raměním se

rozvinuji explico, evolvo (vo
lumen epistularum).

rozvinutí explicatio (rudentis);
knihy evolutio.

rozvířiti agito, prach pulveren-.
moveo.

rozvláčně abundanter, fuse, dif
fuse, per longum et latum,
multis verbis.

rozvláčný fusus, verbosus, lon
gus, mulftus; languidus, fardus,
lentus.

rozvod divortium.
rozvodniti se super ripas effun

di, crescere.
rozvrh dispositi ; ratio; dle ná

ležitého r. disposite (dicere),
distribute (soribere).

rozvrhuji dispono, distribuo.
rozvržení distributio; v. rozvrh,

rozdělení. lalam.
rozzlobiti někoho iratum facio
rozžhaviti fervefacio.
rožeň veru.
rub pars aversa; na r. obracím

inverto, perturbo, misceo.
Tučej torrens.
ručím caveo (aloui), praesto algd,

de alga re.
ručitel cautor (aleuius rei).
ruda metallum.
rudý ruber; rufus, rutilus,
ruch motus.
ruka manus; po r. jsem suppe

to; praesto sum; p. r. mám
in expedito, praesto, promptum
habeo (copias); rukou dáním
dextra data; pod rukou v.
tajně.

rukáv manica.
rukojemství vadimonium;

dáti v. facio, vadem do.
rukojmě vas; obses; vadimo

nium.
rukopis chirographum.
rukověť ansa, capulus,

brium.
rum (suf) agger.
ruměnec rubor.
ruměním se rubesco, erubesco
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ruměný řečnický

ruměný ruber.
rumpál tormentum.
rusalka Nais.
rnsý flavus, rutilus, rufus.
rušení turbatio, perturbatio; r.

náboženství sacrilegium.
ruším —=odstraňuji abrogo, tollo,

solvo, == porušují v. toto; zá
kon částečně r. derogo.

Pušitel turbator, ruptor (foederis),
violator; r. přísahy periurus.

různice dissensio, discordia, dis
cidium.

různím se discrepo; dissentio
cum.., ab.. ; differo ab..

různo in diversa (abire), passim,
separatim; předp. dis-.

různost differentia,dissimilitudo,
discrepantia; varietas; r. mí
nění dissensio.

různý varius,diversus;po různu
separatim, separatus, passim.

růže rosa.
růžový rosae (folium), rosous

(barva), = z růží rosaceus (co
rona).

rvačka rixa, pugna.
rvu — trhám vello, evello, scin

do; r. se 8 někým rixor cům
ryba piseis. algo.
rybář piscator,

——————

rybařím piscor.
rybářský piscatorius.
rybník piscina; lacus, stagnum
rýč pala.
rydlo stilus, scalprum.
rychle celeriter, cito, propere,
rychlost velocitas, celeritas; per.nicitas
rychlý celer, velox, citus; per.

nix; r. loď actuaria (navis),
ryjec sculptor.
ryji fodio; incido (algd in..)sculpo.
ryk strepitus, ululatus.
rylec stilus.
rýma gravedo; k r. náchyln'

gravedinosus.
rypák rostrum; r. sloní probo.

SCÍS, manus.
rýpu fodio; incido; carpo algn,
rys (zvíře) lynx.
rys tváře oris ductus.
ryšavý rufus, rutilus; flavůs.
rytina — polovypuklina opus

caelatum.
rytíř egues; na r.

eguum rescribo.
rytířský eguester (ordo).
rytířstvo ordo eguester, eguiteg,
ryzí solidus, merus, purus, verus.
rzaní hinnitus.

pasuji ad

R.
řád ordo; — sbor collegium; řád

zemský instituta et leges.
řada series, ordo, tractus; po

řadě ordine; řady sedadel na
Jodi neb v divadle fori.

řádek versus.
řadím in ordinem redigo, ordino

alad.
řádím insanio, tumultuor, saevio.
řádně bone, iuste, recte, probe;

ordine, composite.
řádný bonus, iustus, suůs (suo

loco), legitimus.

219] Ó-L.

řadový legionariůs (miles),
řasnatý (o šatě) sinuosus.
řeč oratio, sermo, lingua; gerund,

od loguor neb dico; ř. k lidu
contio; řeč pohřební epita
phius, laudatio funebris; řeč
mám verba facio, orationem
habeo; v. řečním.,

řečený gui dicitur, guem supra
dixi.

řečiště alveus.
řečnický oratorius, rhetoricus.
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řečnictví sám—
řečnictví eloguentia, ars dicendi;

jakožto nauka o řečnictví rhe
torica.

řečník orator.
řečním dico, verba facio; ora

tionem habco; k vojsku, ve
shrom. lidu: contionor.

řečniště suggestum, rostra (na
ř. pro rostris).

ředitel rector, moderator; prae
fectus.

ředkev radix.
řehtám hinnio.
řehtám se cachinno.
Fehtání hinnitna.
řehtot cachinnatio.
řeka fiumen, fluvius, amnis.
řemen lorum; ř. na kopí házecím

amentum.
řemének u obuvi corrigia.
řemení k pěstnímu boji caestus.
řemeslnický fabrilis, fabrorum.
řemeslník faber, opifex.
řemeslo fabrica, ars.
řeřavím candeo, ferveo.
řešeto cribrum.
řeším solvo.
řetěz torguis, catena.
řetízek catella.
řev mugitus.
řevním aemulor algm.
řevnivost aemulatio.
řevnivý aemulus.
řez seotura, incisio.

řezhář fictor, sculptor.
řezbářství ars fingendi.
řezník lanius.
říci dico; já řku inguam, neřku

li ne dicam, nedum.
řičím hinnio, mugio.
"íčka amniculus.
"íční Auviatilis (testudines) ; voda

ř. agua fluvialis, lumen.
řídím rego, dirigo, gero (rem

publicam); moderor; admini
stro, procuro, guberno; (úřad)
praesum, praesideo (alcui rei);
ŤĚ.se radou consilio alcs utor;
okolnostmi temporibus servio,
vlastními zákony meis legibus
utor.

řídký rarus; pl.
pauci.

říkám dicere soleo, dico, aio.
říkávám dictito.
řinčení crepitus (armorum).
řinčím conerepo (armis).
řinu se fluo, mano.
říše imperium, regnum.

malý počet

„řítím se ruo, praecipito; na ně
koho irruo in algm.

říza palla.
řízení administratio, procuratio,

cura, gubernatio; == práce ne
gotium; ř-ím božím divinitus.

řízný concinnus.
řvaní mugitus.
řvu mugio, rugio.

S.
8, Se cum (nuntio), de (muro);

jsem s někoho par sum alcui,
sustineo algd, vires sufficiunt
ad..; s počátku initio, 8 půl
noci de media nocte; s pláčem
atp. lens, 8 radostí laetus.

sad arbustum; hortus, pomarium ;
sady horti.

sadařství eultus arborum.
sádky rybí piscina.21]| Č.-L.

sádlo adeps,
sahám appeto (solem manibus),

manus porrigo, tendo ad alad;
s. k zbrani ad arma 60, arma
capio; —dosahuji někam pateo,
pertineo, attingo alad.

sáhnutí poněčemap etitio (solis).
sáru ipse; solus, unus; s»sil. vel,

ipse, záp. ne- guidem; sám
o sobě per se, ipse mea sponte,
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samec

ultro ; ==pouhý merus (vinum);
na samém konci in extremo..

samec mas,
samice femina,
samoděk sua sponte, ultro, per 5e.
samochtě ultro; v. předch.
samojediný solus.
samostatnost (politická)libertas.
samostatný sui iuris, liber, sui

arbitrii, iudicii,
samostřil ballista, catapulta.
samota solitudo, locus dosertus.
samotářský solitarius.
samotný ipse, solus; solitarius.
8amovar authepaa.samovláda| imperium

tyrannis.
samovládce fyrannus.
sandál crepida; solea; s-ly obutý

crepidatus.
sápu lacero, lanio, dilanio alad;

S. se invehor in algm.
satira satira.
satirický satiricus.
saze fuligo.
sazenice propago, planta.
sázím pono, sero (arbores); do

vězení in vincula conicio.
sbaluji convolvo, conglobo.
sběh concursus, concitatio, tu

multus; — uprchlík perfuga,
transfuga, fugitivus, desertor.

sběhnouti transfugio, perfugio,
(dolů) decurro.

sběhnouti se v. stává se.
sběratel (daní) exactor.
sběř convena multitudo,

populi.
sbíhám (dolů) decurro.
sbíhati se concurro, confluo.
sbijím configo (transtra clavis).
sbírám lego, colligo, contraho,

conguiro, conduco; zvl. o vojsku:© conscribo,deligo;8.
svrchu (jako smetanu): delibo;
S. Se recreor, vires colligo, re
ficio me.

sbírání collectio (membrorum).
ebor concilium, manus, coetus,

conventus; collegium (ponti293]| Č.-L.

unius,

faex

sedmkrát——
ficam), chorus; sb. válečné
copiae; — rada senatus.

sboření ruina.
sbořenina ruina; v. sříceniny,
scestí avium (ad a. ducere).
scestný devius.
sčlánkování umělé concinnitas
sdělují v. sdílím. :
sdílení commuuicatio (utilitatum),
sdílím corimunico (ulad cum

algo), consocso (algd curn algo),
sdružení consoviatio, congressus

familia (lanistarum). 'sdružajiconsocio,© conglobo,
congrego. Guji.

sdružují se cohaeresco; v. spo.
se, sebe pro 3. 08. 86; pro 1. me

no8; pro 2. te, vos; sebe s komp.
adj. přelož superlativem nab
guamvis s konj.

sebedůvěra fdentia, fducia,
sebe větší uuantusvis.
sebevláda continentia.
sebevražda mors voluntaria.
seběluutí devursus (ex collibus),
sebranka convena multitudo,

faex populi.
seč caedes.
sečkání — poshovění indulgen.

tia, exspectatio.
sečmo caesim,
sečtení census.
sedadlo sella, sedes; solium, sub

sellium; s. polokruhové hemi
cyclium.

sedám si assido, resido; na koně
eguum conscendo. [alcui.

sedím sedeo; 8. při.. assideo
sedlák colonus, rusticus.
sedlo ephippium, stragulum,
sedm septem; po sedmi septeni,
sedmdesát septuaginta ; po 70sep

tuageni.
sedmdesátkrát septuagies.
sedmdesátý septuagesimus.
sedmeronásobný septemplex,
sedmipáni septemviri.
sedmistý septingentesimus.
sedmiveslice hepterie.
sedmkrát septies.
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sedmnáct sevřenía
gdmnáct septendecim.
gedmset septingenti; po 700 sep

tingeni.
gedmsetkrát septingenties.
sedmý septimus; po sedmé sep

timum.
gohnati peníze pecuniam oconfi

cere; v. sháním
geji sero, sementem facio.
gekám seco, caedo ; moto, demeto.
sekání sectio; — žně messis.
gekera securis
selanka poéma bucolicum
gelhati: naděje 8. spes me fefellit.
gelka rustica.
selský agrestis, rusticus.
gem hůc; citro; sem-tam huc

illuo, ultro citrogue; s. s tím!
cedol [rium).

semeniště seminarium (Catilina
semeno v. símě
semleté obilí molita cibaria.
gen — Spaní somnus; =—zdání

somnium, visum somnii; mám
s. Bomnio.

genát senatus.
genator senator.
senatorský senatorius.
geno fenum.
sepsání consoriptio.
gepsati v spisuji.
seřadění compositio, dispositio
seřaditi compono, dispono; šik

8. aciem insfruo.
gesazaji deicio, s úřadu abrogo

magistratum alocui.
sesílám (8 nebe) demitto.
sesíliti (přech.) corroboro, con

firmo; (nepřech.) convalesco,
vires colligo.

seskakuji desilio (de navibus,
ex eguis).

seslábnutí defectio virium.
seslabnji debilito algm, commi

nuo (opes civitatis), infirmo
(legiones), imminuo, infringo,
minno algd.

sesouti se corruo (taberna), pro
labor.

sestárnouti senex fio, senesco.225]| .-L.
H

sestávám v. skládám se.
sestavení collocatio (argumen

torum); constructio (verborum);
8. právnické formule conceptio.

sestavování collatio.
sestavují construo, instruo, dis

POno, compono; 8. něco písmem
concipio (ius iurandum).

sestercius sestertius.
sesterský sororis, 8ororius.
Sestra soror; s. otcova amifa,

s. matčina matertera.sestřenec© consobrinus;-nice
consobrina; — syn sestřin 80
roris filius, filia.

sestrojení structura.
sestup descensus.
sestupuji descendo, degredior,

decedo (abl. neb de..), de
mitto me; S. Se coo, convenie.

sesutí ruina.
sešikovati (vojsko) aciem in

struere.
sešlý decrepitus, senectute con

fectus, o šatě tritus, obsoletus.
setba sementis satio.
setkání se concursus (fortuitus).
setkávám (něco) contexo algd;

S. 8e 8 někým oceurro, obviam
fo alcui, v boji v. utkati se.

setlelý putridus.
setlíti putresco.
setnictví (hodnost setníka) cen

turiatus.
setník centurio; první 8. legie

c. primi pili.
setnina centuria; po s-ách cen

turiatim.
setrvávám persevero, permaneo,

persto (in alga re).
setřásám excutio, decutio.
Sever septentriones; vítr 88

verní v. toto.
severní septentrionalis.
severovýchod: na 8. infer sep

tentriones et orientem solem.
severozápad: na 8. inter 0cca

sum solis et septentriones,
sevření v. obležení,
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sevřený

sevřený artus; obsessus; pressus
(08). , [silium.

sezení sessio, consessus; con
seznam index, tabula; s. sena

torů album.
seznamují notum reddo algm

alcui; s. někoho 8 něčím doceo
algm alad.

seznávám cognosco, poercipio,
intellego alad; reperio (esse
verum).

sežebrati corrogo (pecuniam).
shánění (dohromady)conguisitio.
sháním (dolů, pryč) depello, de

turbo, deicio (hostes muro);
dohromady) cogo, compello

pecue), exigo (pecunias, obsi
des), conseribo (exercitum);
S. Se perseguor, inseguor, sec
tor, indago algd.

sháším exstinguo, (lumen) re
stinguo.

shazování deiectus (arborum).
shazuji deicio, decutio, detrudo,

praecipito algm.
ehledávám conguiro; — sezná

vám, poznávám v. toto.shledáváníconguisitio.| [alad.
shlédnouti perspicio, conspicio
shlížím (svrchu) despicio (mul

tas et varias urbes), —pohrdám
despicio (laborem) v. toto.

shluk globus; turba.
shluknoati se concurro, confluo,

constipo, conglobari.
shlnknutí concursus, tumultus.
shnilý putidus, putrefactus.
shníti putresco.
shoda consensus, conspiratio (bo

norum virorum).
shoditi (střemhlav) praecipito;

jinak deicio, detrudo.
shodné congruenter (naturae vi

vere), convenienter.
shodnouti se na něčemconvenit

alagd cum algo neb inter algm;
paciscor cum algo alad.

ghodný compar (aleui), congru
ens (dat. neb cum. .), conve
niens.227]| Č.-L.

schránka
———

shodují se concordo, co
(dat.), consentio (cum. O odconvenitinter.. "4

shon concursus, tumultus.
shora (kde?) supra; (odkud)

desuper (suos protegebant), e
loco superiore.

shoření deragratio.
shořeti conflugro (classis incen.

dio), deflagro (domus),
shovění indulgentia, exspectatio
shovívám indulgeo; exspecto

(paululum).
shovívavostindulgentia; clemen.

tia, lenifas. 8nis
shovívavý indulgens, clemeng
shrabuji converro. ,
shrnuji (v řeči)adstringo (breviter

argumenta), colligo, constringo
confero (in verba paucissima),

shromáždění concilium, contio
coetus, conventus, CON8e8Sus,
celebratio (hominum); s. práv.
níků advocatio; četné 8. fre.
guentia.

shromažďují cogo, colligo, con.
traho, conduco, conguiro, con
VOCO, COACOCVO; S. 86 convenio,co80.

shůry desuper.
scházím (— nedostávám se) de.

sum ; decedo (de vita), descendo
(in campos); 8. Se C080, con.
venio, congredior; neschází
(chybí) mnoho non multum
abest.

schnu aresco; ftabesco.
schod gradus.
schopnost facultas (vere iudi.

candi); sollertia.
schopný ingeniosus, sollers; ido

neus, apfus (dat. neb ad..);
sch. jsem possum.

schovávám něco depono, servo,
condo alagd; — tajím, skrývám
oceulo, occulto, tego, abdo,
abscondo.

schovávám se delitesco(in silvis).
schránka receptaculum.

[228



schůdný sklopiti

gohůdný facilis; pervius; s-ým
činím patefacio, munio (viam).

schůze concilium, conventus,
coetus, congressus; sch. lidu
comitia, contio,

achůzička contiuncula,
schůzka congressio (familiari

um); conventiculum (obyč.
plur.).

sohválení approbatio,collaudatio,
comprobatio ; laus.

gchválně consulto.
schvalovatel comprobator, (při

psánímjména svého) adscriptor.
gchvaluji probo, approbo, com

probo, collaudo; křikem S.
conelamo, acclamo.

schyluji inolino algd; demitto
caput); S. Se inclinor, vergo

(ad vesperum).
sice alioguin, aliter;

a síce et is, isgue.
gídlím sedem habeo, resideo.
sídlo sedes, domicilium; 8. vyka

zuji colloco (algm).

auidem;

síla vis, robur, firmamenfum;
firmitudo (vocis); =—množství
v. toto.

sílím convalesco (in dies magis);
někoho confirmo.

silný valens, robustus, validus,
Hirmus.

gímě semen.
siný caeruleus.
síň aula, conclave, vestibulum;

8. rodinná atrium; 8. sloupová
basilica.

sípavý raucus.
síra sulphur.
Sirius canicula.
girný sulphureus,
siroba orbitas.
sirotek orbus.
sirý orbus.
sítí iuncus.
síto cribrum,
siť rete,
sivooký, sivý caesius,
sjednoceně coniunotim.229]| Č.-L.

sjednocení conciliatio.
sjednocený concors, coniunctas.
sjednotiti coniungo, concilio.
sjíždím dolů devehor; jinak =

scházím 80.
skáči salio; s. do.. insilie;

s. do řeči interpello algm, ob
loguor alcui.

skála saxum, rupes; scopulus.
skalisko scopulus, rupes, cautes;

piv. cotes.
skalnatý scopulosus, saxosus.
skládám pono, devono, compono,

ordino, contexo, (stan) detendo;
struo, fingo, facio (versus); 8.
(úřad, hodnost) abdico me; (do
hromady) construo; s. stan de
tendo (tabernaculum); naději S.
v něco spem colloco in alda
re; S. Se consto (ex animo et

SoBonskladatel auctor, soriptor.
skladiště horreum, apotheca.

skláním demitto (caput, oculoo);8. se demitto me; vergo (a
septentriones).

skláti v. zabiti, poraziti.
skleněný vitreus.
sklep cella (vinaria).
sklepení camera, fornix.
sklesnouti delabor, concido.
sklíčený demissus (animus).
skličuji ango, premo; sklíčen

jsem conflictor alga re.
sklízím meto, colligo (famam

clementiae).
sklížení conglutinatio.
sklížiti coagmento (pacem).
sklo vitrum.
sklon deiectus, declivitas, fasti

gium; inclinatio; sklonek
fÚnis, exitus.

skloněný demissus (caput).
skloniti deicio, demitto (caput);

inclino algd; S. Se procum
bere, se demittere.

sklonitý proclivis, acolivis, de
missus, fastigatus; mírně S.
mollis, declivis. (mittere.

sklopiti oči oculos deicere, de
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sklouznoutl

sklouznouti labor.
skoba fibula.
skok saltus.
skoliti deicio ; v. zabiti, poraziti.
skonati exspiro; v. zemříti.
skončiti finem alcs rei facio, per

ficio algd; (válku) bellum com
pono, debello; S. se finem ha
beo, conficior.

skoro fere, paene, prope.
skořápka testa, putamen.
skot pecus, boves.
skotačím lascivio.
skotačivý lascivus, petulans.
skoták bubulcus, pastor.
skoupiti coémo.
skoupý sordidus; na něco inops

(verborum).
skráň v. líce, spánky.
skrbec homo sordidus.
skromnost modestia, patientia,

temperantia. [continens.
skromný modestus, moderatus,
skrovně exiliter, parum.
skrovný exiguus, exilis, modi

cus; angustus; po skrovnu
parce.

skrýše occultnm, latebra.
skrytý occultus, abditus, ab

sconditus, abstrusus (insidiae).
skrývám tego, occulto, occulo,

anscondo, abstrudo; ==zatajuji
dissimulo.

skrývám se lateo, latito, deli
tesco; occulto me.

skrze per s akk.; pouhý abl.
skřek olangor, convicium, stre
skřínka arcula. [pitus.
skříň arca, armarium.
skřípám (dvéřeap.) strido ; zuby

frendo; v. zub. (pitus.
skřípíní, skřípění stridor, ore
skřipot crepitus (dentium),
skřítkové penates, lares.
skřivan alauda.
skučení větru stridor.
skučím strido; ululo, gemo.
skulina issum, rima.
skupina globus,cireulus; 8. po

sluchačů corona,231]| Č.-L.

slepota

skupiti conglobo.

Surátetí devolvo.skutečně re vera, vere: j
s. bylo ut erat. >Jak tomy

skutečný verus.
skutek factum (bene i bonumfacinus;res| gesta(belloj

v skutku vero, re vera
fecto.

skvrna macula; vitium.
slabika syllaba.
slabiny ilia.
slábnu relanguesco, invalidus $9

minuor (memoria). '
slabost infirmitas, mollitia, im.

becilliftas; senium.
slabý debilis, infirmus, imbe.

cillus; slabší inferior, deterior
sladce dulciter, suaviter. :
sladkost dulcedo, dulcitudo, sua.

vitas. [decoctug
sladký dulcis, suavis; mdle 4sládnu dulcesco.
slaďoučký dulciculus,
sláma stramentum.
slaměný straminous,
slánka salinum.
slaný salsus.
slast voluptas.
slátanina cento.
sláva gloria, laus, nobilitas, cla.

ritas, nomen.
slavík luscinia.
slavím celebro (nuptias); praedi.

co, laudibus effero algm; a. vf.
tězství triumpho de algo.

slavně ample, gloriose; solem.
niter.

slavnost slavení celebratio
(ludorum); solemne; 8. děkoy.
ná supplicatio. gratulatio

slavnostně auguste, solemniter,slavnostní| solemnis,| festug;
s. brána porta triumphalis.

slavný nobilis, gloriosua, clarus,
celeber, amplus, illustris, in
clitus.

sled vestigium.
slepice gallina.
slepota caecitas.

,

i
» Pro.
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slepý

glepý caecus.
slétám dolů devolo (de caelo).
glétám se convolo.
slévám confundo.
glevuji de pretio remitto.
slézám odněkud descendo; něco:

ascendo (montem), evado (in
murum).

glib votum, promissum, Sacramentum,| pollicitatio,© fides;
slavné sl. činím vota nun
cupo.

slibuji polliceor, spondeo, pro
mitto, addico; (bohům) voveo,
devoveo; slibuji 8i spero.

gličnost formositas, pulchritudo,
venustas. [stus.

sličný formosus, pulcher, venu
glidič speculator.
glídění investigatio, indagatio

ales rei. (speculor.
slídím investigo, indago, odoror;
slitování misericordia, miseratio.
glitovati se misereor ales, mise

ricordía alca commoveor.
glíva prunus; ovoce prunum.
sloh genus seribendi, dicendi;

stilus (idem totius orationis,
artifex 8.).

slon elephantus,
slonovina ebur; z s-ny eburneus.
slončení coagmentatio, congluti

natio.
sloup columna, pila.
sloupeček columella.
sloupení v. násl.
sloupořadí porticus,
sloupoví porticus.
sloužím servio, inservio alcui;

jako vojín stipendia facio, me
reo, milito; s. k něčemu pro
sum alcui, pertineo ad..

glovoverbum, dictum, vox; = ná
zev vocabulum; dané s. fides;
v. slib; jedním S. denigue; na
e. poslušný dicto audiens,

slovutnost nobilitas,
slovutný v. slavný.složení© comypositio| (unguen

torum).233]| Č.-L.

smečka

složiti zbraň ab armis discedo,
arma pono; v. skládám.

slučuji coagmento, conglutino.
sluha úřední apparitor; (podob

ný liktorovi) accensuš; v. slu
žebník.

sluch (s:nysl) auditus, aures;
sluchu dáti aures praebere, pa
tefacere alcui. [lunam.

slunce sol; pod sluncem infra
slunný apricus.
slunovrat zimní bruma.
slupka putamen.
sluší se decet (inf. algm), opor

tet, convenit; fas est, nesluáf
se dedecet, nefas est; geniť,
(sapientis est..).

slušně decenter, honeste, pul
chre; iuste

slušnost decor, aeguum, decen
tia. decorum.

slušný aeguus, decorus, iusfus;
slašno jest fas est, decet.

služba opera; officium, munus,
ministerium; sl. vojenská mi
litia; stipendia; sl. konám
officia praesto, iusta alcui fa
cio; k službám jsem appa
reo, paratus sum.

služebnice serva, ministra.
služebnický famularis (vestis),

ancillaris.
alnžebnictvo familia.
služebník famulus, servus.
služebnost famulatus (in f. esse).
služka ancilla, ancillula.
služné merces, stipendium,
slynu floreo, valeo alga re.
slyšení auditio, auditus (a-u in

tellegere); (—audience) aditus;
bez s. causá indictá; s. dávám
aures praebeo, aditum do.

slyším audic, accipio, percipio,
certior fo.

slza lacrima.
slzím lacrimo,
smáčím alluo. (algd.
smazati deleo. exsfinguo, tollo
smažím torreo,
Ssinečka psů cunes iunoti.
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smeknouti se snášelivý

smeknouti se delabor, vestigio
fallor.

smetám converro. (forti.
směle audacter, fidenter, animo
smělost audaci ; temeritas; pe

tulantia. |petulans.
smělý audax, fortis; femerarius,
směnárnictví argentaria (tot.

negotiatio).
směnárník argentarius.
směnka syugrapha.
směr cursus (zachovati, udržeti

tenere); ratio; směrem versus,
ad —versus.

směřují tendo, specto, cursum
dirigo, peto alad.

směs acervus, congeries.
směsice mixtio, turba.
směšuji confundo, commisceo,

misceo, permisceo,
směšný ridiculus.
smích risus; s. si tropím ludibrio

habeo algm.
smíchati permisceo.
smilovati se misereor (alcs).
amilství libidines, impudicitia;

stuprum.
smím licet; nesmím non habeo

guod 8 konj., non oportet 8 uf.,
gerund.: non est mirandum..

smír reditus in gratiam, reconci
liatio.

smírčí soudce arbiter,
smíření v. smír.
smířiti placo algm, reconcilio

algm cum algo, in gratiam re
duco algm cum algo; S. se in
gratiam redire.

smířlivost placabilitas.
smířlivý placabilis.
smíšeně promiscue. [algd.
smlčeti reticeo, silentlo praetereo
smlouva foedus, pactio, pactum,

conventum; 8s-u Činím foedus
ferio, paciscor.

smlouvání pactio, actio.
smluviti paviscor algd, ago de

alga re; constituo (diem).
smáčím mergo (algd in aguam),

irrigo alad.236]| Č.-L.

smolnice taeda.
smolný piceus.
smrad foetor.
smráká se vesperascit, ad., in.tenebraeoboriuntur. 1
smrk pinus.
SMI Mors, ca8us, ocCAsus,inter.

itus; trest smrti supplicium.
k s. odsuzuji capitis damno.
trestu smrti sprošťuji capiti
absolvoj; s. podstoupiti mortem
oppeto.

smrtelník morfalis.
smr'telnost mortalitas.
smrtelný mortalis; —Smrtonos

ný mortifer.
smrtonosný mortifer.
smůla pix.
smnutečně oděný atratus,
smuteční lugubris; 8. šat t6%luctus.
smutek maaror, tristitia, luctug.

s. mám nad.. elugeo (patriam),
smutný tristis, maestus;

miserandus.
smysl sensus, senfentia; beze g,

amens.
smysliti v. vymýšlím.
smyslnost libido, abdomen.
smyslný corporis (voluptates),
smýšlející animatus (bene,

firma).
smýšlení mens, sententia, sensus

opinio; animu8; takového s.
sic animatus.

smyšlenka fictum, commentum,
smýšlím cogito, sentio,
smývám abluo, eluo.
snad fortasse, forsitan (konj.);

forte; haud scio an, nmescioan
dubito an; kdyby snad si
forte.

snadno facile.
snadný facilis; promptus.
snaha conatus, studium, indu

stria; nisus; Opera,
snacha nurus.
snášelivě patienter.
snášelivost pafientia.
snášelivý patiens.

:

miser,
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snáSenía
snášení collatio (signorum); to

Jeratio (dolorum).
gnáším fero, defero, comporto,

confero, congero; patior, per
petior, tolero, sustineo; S. Se
delabor (Olympo).

pnažím se studeo, operam do,
operam navo, nitor, laboro.

gnaživost industria, navitas.
snaživý industrius, navus, 86

dulus.
senažně summo studio, studiose,

magnopere.
gnažný vehemens, impensus; 8..

prosba supplices preces, obse
cratio.

gnesení congestus.
snesitelný tolerabilis.
snědý niger, pullus.
sněhobílý niveus.
sněhový:s. závěje,metelice nives.
sněm comitia, contio, convenfus,

concilium.
sněmovna comitium.
sněmovní comitialis.
sněží ningit.
sněžný niveus.
snídaně prandium,
gnídám prandeo; nasnídav se, po

snídaní pransus.
gníh nix.
gním somnio.
snímám detraho, demoalad alcui,

levo algm alga re; libero algm
alga re; = odstraňuji too.

gnísti comedo.
snížení (řečn.) extenuatio.
snižuji demitto, submitto; minuo

(auctoritatem), detraho de..,
obtrecto alcui; S. se demitto me
(ad..), descendo (ad acousan
dum).

snoubenec, -ka sponsus, -a.
sňatek nuptiae; coniugium, ma

trimonium.
sočení obtrectatio.
sočím inimicus sum alcui, 8uc

censeo alcui; obtrecto alcui,
invidiam concito alcui.

sočivě oriminose; invide.

237) Č.-L

souložnice

sočivý criminosus.
sofista sophistes.
socha statua,signum, simulacrura.
sochař fictor.
sochor asser, vectis.
sok obtreotator, aemulus; -yné

aemula; — protivník v. toto.
solím sale condio.
solny sealinae.
soptim ignem eicio; — vztekám

se furo, Baevio.
Sosna pinus.
sotva vix, aegre, haud facile;

exigue (frumentum habere e.
triginta dierum).

souboj certamen.
soubor summa.
soucit misericordi .
současník aegnalis.
současný eiusdem temporis.
soud (právní) iudicium, causa;

li8; == mínění sententia, con
silium, opinio; S. střepinový
testarum suffragia.

soudce iudex; = posuzovatel
existimator,

sondek cadus.
soudímiudico, existimo, conicio,

puto, censeo; ius dico alcui;
co soudíš? guid tíbi videtur?

soudní forensis (opera), fastus
(dies).

soudruh socius, collega, sodalis.
souhlas consensus, assensio, a8

sensus; pokřikem s. projevují
acclamo.

souhlasím consentio.
souhlasný consentaneus (alcui

rei), conveniens.
souhrn complexio (bonorum),

8. práv občanských caput.
souhvězdí sidus, astrum.
souchotiny tabes.
soukromě privatim; separatim,

secreto.
soukromí solitudo,

v 8. secrefto.
soukromník privatus.
soukromý privatus; proprius.
souložnice concubina.

secretum;.
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souložník spláchnouti

souložník concubinuws.
soumar iumentum.
souměrnost aeguabilitas.
soumrak crepusculum; za s. pri

mo vespere.
souostroví insulae.
soupeř competitor; adversarius.
sonrozenci agnati.
Sourozenství germanitas.
soused vicinus, accola, finitimus.
sousedím tango algd, vicinus

sum alcui.
sousední vicinus, confinis, affinis

(dat.), initimus, adiectus.
sousedství vicinitas, affinitas.
soustava ratio, ars, disciplina.
sousto frustum.
soustrast misericordia;vyslovení

a. consolatio; s. vzbuzuji com
miseror; vzbuzení s-fi commi
Beratio.

soustředím dirigo ad.., contra
ho; válka se s. bellum con
fertur.

souš terra, terra eontinens, ari
dum, siccum.

soutěska v. průsmyk.
souvěký v. současný.
souvisící continens (cum..).
souvisím cohaereo cum alga re.
souvislost contextus, continua

tio; v souvislosti contexte;
v bližší souvislosti jsoucí
„adiunctior (huius causae).

souvislý continuus, perpetuus,
continens (agmen).

souzvuk concentio, concenfus.souženívexatio;| sollicitudo,
aerumna.

soužím vexo algm.
sova noctua.
spád — nakloněnost fastigium.
spadnouti (8.., odněkud) decido,

delabor, concido (conclave),
incido in algd, praecipito.

spádný praeruptus, proclivis,
praeceps, devexus; mírně S.
declivis.

spáchati committo(facinus), per
potro (caedem).239]| Ú.-L.

4
spálení exustio.
spaluji «remo, uro, comburo

exuro, deuro, amburo, aduro
nechávám se sp. aduror atd..
concremo (omnia tecta), A

Spánek somnus, sopor.
spanilost, spanilý v.

sličný.
spár unguis.
spára commissura, iunctura,
spása salus.
spásám depasco alad.
spasiti servo, libero algm,
spatřiti conspicio, conspicor

video algd. ?
spěch celeritas, festinatio, pro.

peratio; na s. raptim, festinan.
ter, properej vojsko na 8. ge.
brané exercitus fumultuarius,

spěchám propero, festino, con
tendo, accelero, S. na pomocsuceurro alcui.

spěšně v. na spěch.
spiklenec coniuratus.
spiknouti se coniuro, conspiro

consentio, cočo.
spiknutí coniuratio, conspiratio
spílám compello, eludo, voco

alam algm.
spím dormio, cubo (cubitum ire).
spínám necto, connecto; ruce s.

tendo, tollo manus.
Spis scriptum, volumen,litterae,

lhber.
spisek commentariolum, libellus,
spisovatel scriptor, auctor (a bo.

nis a. scriptum accepimus),
spisuji couseribo.
spíše potius; immo.
spižírna apotheca, cella penaria,
spíže (dovoz) commeatus; victus,

frumentum, res frumentaria.
spížování frumentatio, res fru

mentaria.
spižovník frumentator.
spižuji frumentor.
splácím solvo, persolvo, reddo

par pari).
spláchnouti proluo (nives ex

montibus), abluo.

sličnost,
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splašení se

gplašení se consternatio (guadri
garum).

gplašiti consterno (eguos).
splavný navigabilis.
splésti necto; misčeo, permisceo,

confundo, turbo alad.
splétám consero, contexo; v.

splésti.
spletený oonsertus, contextus.
gplniti praesto, impleo alad.
eplynouti coalesco.
spočívám guiesco, conguiesco,

positus sum; S. u stolu accu
bo; něco 8. alguid situm est,
consisto (in persona tua, exiguo
tempore salus exercitus).

spodek pars inferior; solum;
imus..; s. lodní carina.

spodní inferior.
gD0j commissura,
spojenec socius. [deratus.
spojenecký socialis, o obci: foe
spojení coniunctio, colligatio,

iunctura, complexio (atomo
ram); societas.

spojený coniunctus.
spojitě contexte, perpetuo.
spojitost perpetuitas (orationis),

continuatio.
spoj ka coniunctio.
spojování copulatio (atomorum).
spojuji coniungo, coniugo, con

tinuo (verba; aěr mari); s. Se
coeo, coniungor, copulor.

spokojený contentus(suisrebus);
tranguillus, sedatus (animus);
Sp. jsem acguiesco in re, 8a
tis habeo, contentus sumalgare.

spokojiti cupiditatemalcsexpleo,
satisfacio alcui; S. Se acguiesco
(in ..) contentus sum alga re.

spolčený foederatus.
spolčuji coniungo; v. spojuji;

S. Se societatem coeo cum algo.
společenský socialis; 8. svazek

Bocietas; 8. život vitae societas.
společenství communio (bene

ficiorum, sanguinis), communi
tas (humana, omnium rerum),
consortio, societas.

241] Č.-T,

sporný

společně communiter, coniuncte,
coniunctim.

společník socius, consors; sp. ve
stanu contubernalis.

společnost societas, sodalitas,
circulus, grex (philosophorum);
v. schůze, shromáždění.

společný communis; s. majetek,
prospěch čommune.

spoléhaje, -ící fretus (ingenio).
spoléhám fido, confido (alcut

rei, alaa re); — opírám se nitor
alga re.

spolehlivost constantia, fidelitas.
spolehlivý fidelis, certus, fidus.
spolek societas, coetus; v. spo

lečenství, společnost.
spolknouti devoro (i = trpělivě

snésti).
spolkový communis (aerarium)
spola simul, uná; inter se.
spolubydlení conftubernium.
spolubydlitel (ve stanu) contu

bernalis.
spoludědic coheres.
spoluhodovník compransor.
spoluhráč collusor.
spoluobčan civis.
spoluotrok conservus.
spolapiják compotor.
spolupracovník socius operis.
spolupropuštěnec collibertus.
spolupřísedící consessor.
spoluspiklenec socius coniura

tionis.
spolustolovník conviva, conses

8or, convictor.
spolutrpitel socius malorum.
spolunchazeč competitor.
spolavinník culpae particeps.
spolavojín commilito.
spolužák condiscipulus
spolužití convictus.
spona copula, fibula.
Spor contentio, concertatio, coma

troversia; jest S. discrepat;
v. pře

Sporný coutroversiosus(res), con
troversus(ius).
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sporý

sporý — řídký raru8; = nepa
trný, skrovný exilis, exiguus,
angustus, parcus.

spořádaně composite.
spořádání compositio (rerum),

descriptio (omnium rerum).
spořádaný compositus, descrip

us.
spořádati v. pořádám.
Spoře parce, anguste (frumentum

provenerat).
8pořím parco (alcui rei); servo,

reservo, repono algd.
spořivost parsimonia,
spotřebování abusus.
spotřebovati consumo (omnem

materiam), usu tero algd.
sponsta moles, vis, multitudo.
spouštím demitto,deduco(naves);

8. se remitto me,
spoutati v. poutám.
správa čuratio, procuratio, ad

ministratio, cura; == opravení
refectio; s. financí dispensatio
pecupiae, aerarii; s. života
ratio vitae.

správce administrator, procura
tor, gubernator (rei publicae);
s. hospodářství villicus.

spravedlivost aeguitas; iustitia.
spravedlivý iustus, aeguus.
spravedlnost iustitia; ius.
správně recte, vere, emendate.
správný iustus; probus, integer.
spravují sarcio; administro, ge

ro; v. řídím; — opravuji refi
cio, reparo; (úřad) praesum
(dat.). fungor (abl.); (peníze)
dispenso.

sprostota sordes, furpitudo.
sprostý humilis, abiectus, gre

galis (sagulum), sordidus.
sproštění od služby voj. vacatio,

od práce laboris vacatio; 8. ob
žaloby absolutio.

sprošťají libero algm alga ra;
s. žaloby absolvo; 8. kletby
resacro.

spřahuji iungo.
spřáteliti se in amicitiam alcs243]| Č.-L.

srozumitelnost

venio, familiaritatem cum algoconiungo.
spřízněný coniunoctus.
spuštění (něčeho) demissio,
sráz deiectus, devexum, abru

tum, declive;pl. despectus
sraziti collido, configo, dens

algd; dolů deicio, detruda
hlavu cervicem frango, caput
praecido (alcui).

sraziti se congredior, concurro
confligo, manum consero, ,

srázný devexus, abscisus, dg.
ruptus, praeceps, praeruptus,

srážím confercio, detrudo, de.
cutio, detergeo; S. Se zbraní
arma, 8igna confero; confligo
(cum algo), congredior; v. sra.
ziti a sraziti se.srážkacongressus,| cOncursus
(navium), conflictio (pugnan.
tium); 6. na penězích deductio,

srdce cor, animus, pectus,
srdečnost veritas, animus sin.

cerus.
srdečný verus, eincerus.
srdnaté animo forti, fortiter,srdnatost| animus,fortitudo,

virtus.
srdnatý fortis, strenuus, ferox,
srkám sorbeo algd.
srna capra.
srnec capreolus.
srocení v. spiknutí.
srovnání comparatio (orationis

suae cum scriptis alienis).
srovnávám adaeguo (virtutem

cum fortuna), aeguipero (algd
cum..), coaeguo (omnia ad
libidines suas); comparo (algd
cum.., alcui rei); compono
(dignitati alcs meam); confero
(algm alcui, cum algo); ge
zemí 8. complano (domum);
S. se v. souhlasím, schvaluji.

srovnávání oollatio.
srozumění consensus; v podvod.

ném s. jsem colludo.
srozumitelnost perspicuitaa.
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srozumitelný=
srozumitelný perspicuus,planus,

apertue, facilis ad intellegenSalx.
pen Sextilie.
rst villus.

srstnatý hirtus, villosus.
srub castellum,
srůstám coalesco, concresco.
sřícenina ruina, parietinae.
gříkám se (= odříkám se) ab

dico (id totum), abdico me (ma
gistratu).

ařítiti se corruo (statua), procido.|
gsaji sugo (matris mammam).
gsedám se consido, desido (terra). |
ssutina parietinae, ruinae.
stačím satis sum, suppeto (dat.),

suppedito (ad..); sufficio (remi
ges, oppidani); competo (ani
mus ad arma capienda).

stádo grex.
stahuji (dohromady) contraho,

cogo; adstringo; (dolů) detraho
(anulum, patrem de curru).

stáj statio, stabulum, conclave.
stále semper, perpetuo, continen

ter, constanter,
stálost constantia, firmitas, sta

bilitas.
stálý constans, perpetuus, stati

vu8, perennis.
stan ftabernaculum, fentforium;

s. vůdcovský praetorium, S.
společný contubernium.

stanouti consisto, subsisto, assi
sto; 8. při.. assisto (ad fores,
in conspectu; dat.).

stanovím definio, describo, (veo
turas frumenti civitatibus), 8.
pokutu litem aestimo; den s.
diem dico; v. ustanovují.

stanoviště statio.
starám se curo (omnia), consulo

(alcui), prospicio (saluti civium),
provideo (rei, de frumento);
sollicitus sum de alga re.

jtárnu senesco, con-, senex flo.
tarobylost antiguitas; vetustas.

251. Č.-L.

stavení

starobylý priscus, antiguus, ve
tustus.

starodávný antiguus; za staro«
dávna antiguitus.

starost cura, sollicitudo, aegrimonia.
starostlivý sollicitus(de..), pro

vidus, prudens.
starověký v. starobylý.
starožitnosti antiguitates,monu

menta antiguitatis,
starý anfiguus, vetus, vetustus,

natu grandis; inveteratna; ob
solefus; starší (věkem) natu
maior; nejstarší maximus; S.
vojín veteranus.

stařec senex.
stařecký anilis, senilis.
stařena anus.
stařenka anicula.

| stáří senectus; o věcech vetustas;
— věk aetas.

stařičký natu grandis.
stát res publica, civitas.
statečně fortiter, animo forti.
statečnost fortitudo, virtus.

| statečný fortis, strenuus.
statek bonum;praedium,fundus;

8. zděděný heredium; statky
fortunae.

státní pnblicus.
stav condicio (humana, infima),

status, (duševní) affectio; =
třída obyv. ordo (senatorius);
== rod locus, genus; causa (in.
eadem c, esse);plur. res, tem
pora; v zoufalém s. rebus de
speratis; v dřívější 8. uvádím.
in pristinum, in integrum re
stituo.

stávám se lo; evenio (jen 3. 08.);.
existo, evado (patronus plebis);
neos. stává se: fit, evenit, accí=
dit, contingift, usu venit.stavba| structura,| constitutio
(corporis), constructio (homí=
nis); exstructio; opus.

stavební kámen caementum.
stavení aedificium.
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stavím stoupání

stavím sisto, pono, colloco, aedi
fico, munio, instituo, elevo,
struo, constituo, exstruo, in
struo, facio (navem); s. Se con
sisto, sisto me; S. V čelo prae
pono, praeficio; S. se na odpor
obsisto, resisto; S. se jako by..
simulo algd; znovaS. restituo,
reficio; naproti S. oppono;
s. na místo něčeho substituo.

stavitelství architectura.
stavivo materia; s. opatřuji

materior,
stažení contractio (brachii).
stéblo culmus.
stehno femur.
stejně eodem modo; aegue, pa

riter; st. jako aegueac, a. et.
stejnoměrné aeguabiliter, aegua

liter.
stejnoměrnost aeguabilitas.
stejnoměrný aeguabilis (partitio

praedaae).
stejnost negualitas (verborum),
stejný par, aeguus; úplně 8. com

par (alcul).
stékám confluo, defluo.
gteln sterno.
sténám gemo; při něčem inge

misco in alga re,
sténání gemitus,
stesk guerela. guestus.
stezka semita, callis

trames,
stěhování migratio.
stěhuji, s. se migro, S. 86 zpět

remigro,
stěna paries, latus.
stěsnaný confertus, pressus.
stěžej cardo.
stěžeň malus.
stěží aegre, haud facile, vix.
stěžuji něco impedio algd.
stěžuji si aueror, congueror (algd

neb de..), accuso (algm).
stíhám perseguor, consector.
stíhání gerund. od perseguor.
stín umbra.
stínám ferio, securi percutio algm,

caput praecido alcui.247)| Č.-L.

(devia),

stinný umbrosus, opacus,
stírám detergeo, abs—.
stisknutí compressus (pouze ab]

v užív.). :
stísněnost confractio animi

S něný coartatus, depreseVOX). :

stížnost guerimonia, oz aři0,
stkvěji se fulgeo, splendeo 8

ceo, eniteo, niteo. pe
stkvěle praeclare,

splendide.
stkvělost splendor.
stkvělý splendidus,nitidus;iyj

stris; magnificus. „a
stkvost gemma; —okrasa v.toto
stkvostnost magnificentia; dj.

gnitas.
stkvostný magnificus, pretiosus

sumptuosus, lautus. 'stlačuji© comprimo,
(terram),

stlíti putresco.
sto cenftum, po stu ocenteni,
stodola horreum.
stojím sto; s. při někom adsto

alcui,sentio cum algo; 8, Vce.
stě obsto (alcui), impedio talgm)
8. v čele praesum (aleui);
s. kolem někoho circumsto
alam; S. od sebe disto (turreg
inter se modicum spatium),

stoka cloaca; fossa.
stokrát centies.
stolek (okrasný) abacus.
století centum anni, saeculum.
stolice sella; solium; Bubsellium:

8. soudní tribunal. '
stoluji ceno, epulor.
stonásobný centuplex.
stonek caulis.
stopa vestigium: =

vá pes,
stopáni cenfumyviri,
stopuji perseguor alad,

stigo alad.
stoupa pistrinum,
stoupající (o kopci) declivis,
stoupání (kopce) acolivitas.

magnifice,

deprimo

míra délko.

[248



stoupenec-=
stoupenec studiosus alcs, assec

tator, sectator; aui partibus
alcs favet; s. politický (8 pří
hanou) assecla; též subst. Sul
Jani,Pompeiani, Pythagoreiatp.

stožár malus. (snáším..
strádám egeo; 8. něčím v. trpím,
strach timor, metus, terror, pa

vor; před někým geniř.; 8-u
nahnati terrorem inicio alcni.

strachnji se timeo, metuo, exti
mesco algd, algm; 8. se 0 ně
koho alocui.

straka pica.
stran de (algo).
strana pars, latus; s. politická

factio; S. protější adversum;
S. pravá dextra; s pravé s. a
dextrá, dextra; se všech 8.
undigue; na vše S. guoguo
versus; guogue Vv.; passim;
na obou Ss.utrobigue; s obous.
utrimgue; na druhé S. ultra,
ulterior; na druhou s. ultro;
s této s. cis (Taurum), sonés.
trans; na dvě S. bifariam.

straním faveo alcui, studiosus
sum alcs, partes alcs seguor.

stránka v knize pagina; po ně
které 8. aliguo in genere; po
každé 8. in omn1 genere; na
zlou 8. vykládám in malam
partem accipio, vitio do alcui
algd.

stranou secreto.
stráň clivus, latus montis.
strast aerumna. [miser.
strastiplný calamitosus, tristis,
straším terreo, con—, timorem

alcni inicio.
strašlivě formidolose,

dum in modum.
strašlivý v. strašný.
strašný horridus, horribilis, ter

ribilis, formidolosus; timendus,
metuendus.

strava cibaria, cibus.
strávení consumptio, digestio.
stráviti consumo, absumo, con

tero (aetatem in litibns; 80m249]| Č.-L.
horren

stručný

no); exedo; život perago, dego,
exigo.

stráž vigilia, custodia,
satellites, excubiae,
res; S. tělesná cohors prae
$oria; custodes corporis; na
S. jsem in praesidio sum, ex
cubo, vigilias ago, in statione
sum.

strážce custos, vigil; s. chrámu
aedituus, s. dveří ostiarius,
ianitor, s. kuřat pullarius.

strhuji detraho (tegumenta scu
tis); demolior, destruo (aedi
ficium), rescindo, deicio (tur
rim), abrumpo (fastigia); rumpo;
deripio, abscindo (tunicam);
šaty s někoho strhati algm cir
cumscindere; (peníze) deduce
(centum nummos).

strhaji na se v. uchvacuji.
strkám trudo, impello alad; s. od

sebe protrudo algd; 8. něco
někam immitto algd. in.; hla
vy 8. dohromady capita con
fero.

strmím immineo, promineo.
strmý arduus, praeruptus, ab

ruptus, pravceps, circumcisua,
excelsus.

stroj instrumentum, machina;
st. metací tormentum, ballista.

strojím paro, apparo, praeparo
algd; instruo; molior; = odí
vám vestem induo alcui; 8. se
k něčemu paro (bellum, proe
lium), partic. fut. act.

strom arbor.
strop lacunar, fectum, tabulatio ;

8-em opatřiti contabulo.
strouha fossa.
strouhám rado, scabo. [perfero.
strpěti tolero, perpetior, patior,
stru sterno.
stručně broviter, compresse (lo.

aui); 8. podávám adstringo.
stručnost brevitas, compressio.
stručný brevis (comprehensio),

astrictus (eloguentia), pressua
(orator).

statio,
excubite
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strůjce suť

strůjce machinator, auctor.
struna chorda; plur. fides.
stranový nástroj fides.
strýc patruus.
strž abruptum; př. derupta.
střádám repono, se—algd, parco

alcui rei.
střásám decutio, excutio (iugum).
střeček oestrus
střed centrum; medium ales rei,

medius (urbs, mons); s. tábora
principia.

střední medius.
středozemní mediterraneus.
střehu custodio, asservo; v. hlí

dám; S. Se caveo (malum), prae
eaveo, vito alad. [studo.

střecha tectum; 8. štítová te
střechovitě fastigate.
střela telum, — šíp sagitta.
střemhlav praeceps.
střepina testa.
střetnouti se confligo,
střetnutí se conflictio, conflictus

toto pouze v abl.).
střevíc calceus; jakožto míra pes.
střevícový pedalis.
střevíček calceolus.
stříbrný argenteus; s. nádobí,

peníze argentum.
stříbro argentum ; s-em'ozdobený

argentatus (miles).
stříbrobílý candidus.
střídám mutfo, vario; S. Se Buc

ocdoalcui nebin stationem alce.,
mutor, vario.

střídání vicis, vicem, vice, plur.
vices; mutatio, permutatio, vi
cissitudo. [ternis.

střídavě in vicem, viciesim, al
střídavý alternus; varius.
střídmě continenter, moderate.
střídmost temperantia, continen

tia, parsimonia.
střídmý continens, modestus;mo

deratus, temperatus.
stříhám seco, recido, praecido.
stříkám spargo, aspergo.
střílím tela conicio, sagittas

mitto.251]| Č.-L.

———————

střílna fenestra.
střízlivost sobrietas,
střízlivý sobrius.
stud pudor, pudicitia,
studený frigidus, gelidus.

—

studie etudia litterarum
tium). (8t ar,

studna puteus.
studuji litterarum studiis

trado, operam do, litteris a
ddeo; pertracto algd.

stuha vitta; v. stužka.
stůl mensa.
stupeň gradus. [vitta
stužka vinculum,faenia, fasciolastvořitel oreator ,
stvořiti ereo, facio alagd,
stvrditel confirmator.
stvrzaji confirmo ; přísahou adjy.

ro (ace. c inf.).
stý centesimus.
stydím se pudet (me ales rei)stydlivost pudor,pudicitia.
stydlivý pudicus, pudens, vere.

cundus. (algo)
styk contagio; commercium (cum
stýkám se tango, attingo alad.

societate coniungor cum algo.
sud dolium, cupa, cadus. :
sadba fatum, 80r8; v. osud,
sudý par (numerus).
sucho siccitas; siccum, aridum,
suchopárný exilis, aridus (genus

dicendi), ieiunus.
suchost siccitas, exilitas.
suchý aridus, sičcus; S. země

terra, siccum; suché lázně bal.
nearia A858.

suk nodus.
sukovitý nodosus.
sůl sal. [pecunia
sum ma numerus, pondus, summa,
sundávám demo, detrudo.
sup vultur.
supění fremitus.
Surovost feritas.
surový rudie, barbarus.
suše exiliter (disputare).
suším sicco, torreo.
suť aggor.
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sužují

gažují vexo; v. soužím.
gváda rixa, iurgium.
svádění corruptela. illecebrae.
svádíim (dohromady) čonduco;

(dolů) deduco; (na někoho
něco) transfero, delego; = ka
zím, lákám pellicio, impello,
corrumpo; boj: committo (pu
gnam); rozhodný boj s depu
gno; nerozhodnou bitvu 8 pa
ri proelio discedo; (== kazím)
depravo, corrumpo; Ss. vinu:
conicio culpam, crimen in algm,
delego črimen alcui, transfero
culpam in algm.

avadnouti marčesco.
gvah declive, fastiginm, deiectus,

devexum; ačclivitas, s. mám
specto (ad..).

gval musculus, nervus.
gvaliti devolvo,demolior (statuas);

(vinu) delego (crimen alcui),
transfero (in algm), conicio (cri
men, culpam in algm).

gvár discordia; ve sváru býti
dissidere, discordare. (dat ).

svářím se discordo (cum neb
svárlivý discordiosus.
svatba nuptiae. [(dies).
svatební nuptialis, nuptiarum
pváteční festus, sollemnis,
svátek dies festus.

svátky feriae.gsvatokrádce sacrilegus.
svatokrádež sacrilegium.,
svatost sanctitas.
svatý sanctus, sacer.
svatyně sacrarium, fanum, delu

brum, templum.
svaz — spojení commissura (08- |

sium); v. svazek, spolek.
svazeček fasciculuas.
svazek volumen; fascis (sarmen

torum); manipulus; sv. prutů
fascis; s. ochranný clientela;
s. pohostinný hospitium; =
společenství societas; s. man
želský matrimonium, coniu
gium. [constringo.

svazuji colligo, alligo, adstringo,253]| Č.-L.

světský

svážím deveho (dolů), conveho
(dohromady), comporto (fru
mentum).

svažnjící se declivis (ad lumen).
svedení (dolů) deductio (rivo

rum), deductus (aguarum).
svéhlavost pertinacia,obstinatio.
svéhlavý difficilis, obstinatus,

pervicax, portinax.
svévole libído, licentia, procaei

tas. protervitas,
svévolný lascivus, procax, pBo

tervus, petulans.
svědčím testo, testimenio confir

mo algd, testificor, testis sum,
testimonium est alce rei. [tas.

svědectví testimonium, auctori
svědek testis, (osoba přítomná)

arbiter, conscius; za s. beřůa
antestor, v zapřísahám.

svědkyně testis.
svědom conscius alos rei.
svědomí conscientia,
svědomitě religiose.
svědomitost religio, fides.
svědomitý religiosus, diligeme.
svěřenec cliens.
svěřenství clientela.
svěřený fiduciarius.

svěřuji committo, trado, Mandademando, commendo, concrec
(algd alcui).

svěsiti (hlavu) demitto (caput).
svět mundus; universum, orbis

terrarum; co 8. světem stojí
post hominum memoriam; kďe
na světě? ubi terrarum, ubi
gentium?

světím consecro, dedico algdy
diem festum ago, celebro.

světle dilucide, elare.
světlo lumen, lux.
světlý clarus, lucidus; serenn8;

perspicuua. (clave.
světnice cella (servorum), comsvětničkacella© [muudicivig.světoobčan© mundanus,| totins
světovláda imperium orbis ter

rarum, fanus.
světský (opak duchovní) pro
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svěžest

svěžest vigor.
svěží recens, alacer, integer.
svícen candelabrum.
svinuji complico

convolvo.
svině sus; pasák s. subulcus.
svírám premo, claudo, cingo,

coěrceo, includo.
svisle prone, ad perpendiculum.
svislý demissus, dependens.
svit v. svítání.
svítá lucescit, illucescit,

cescif.
svítání diluculum (primo d-0);

za S. albente caelo, prima luce;
před s. sub lucem.

svítilna lucerna.
svítím candeo, luceo, splendeo;

někomu facem praefero alcui.
svízel difficultas, miseria.
svižný (0 prutu) lentus; jinak

promptus, pernix; v. hbitý.
svlažuji rigo, irrigo algd.
svlékám exuo (algm alga re)

8. se sxuo alad
svoboda libertas.
svobodně libere; s8uoiure; im

pune.
svobodník beneficiarius; ==pro

puštěnec v. toto.
svobodný liber, suis legibus

utens, sui iuris; (neženatý)
caeleba. [mani).

svolání convocatio (populi Ro
svolávám convoco, conclamo

(ad arma); (vojsko) classicum

(epistulam),

dilu

Safář villicus.
šalba falla-iae, fraus, praestigiae.
šalebně fallaciter.
šalebný fallax, subdolus.
šálím v klamu.
šanc: v š. vydati obicio algd,

proicio, profundo (vitam).
šarlat ostrum, purpura.255]| Č.-L

Š

Šedesát

cano; 8. dolů devoco
phiam e caelo).

svolení consensus, scitum d
cretum; bez S. invito algo +

svoluji v. dovoluji. :
svorně concorditer, -ius, -isgimSvornost concordia. 9.
svorný concors.
svrab scabies,
svraštiti čelo frontem contraho
svrci, svrhnouti (střemhlav)praecipito.| [gistratumabrogo
svrhuji deicio, loco moveo, ma,
svrchní superus,superior,
svrchník amictus.
svrchovanost maiestas, summa

potestas; summum imperium
svrchovaný summus.
svrchu v. shora.
svůdce corruptor.
svůdný blandus. [noster, vester
Svůj suus, po příp. i meus, tuug.
syčení sibilus. '
syčím sibilo.
syn filius, natus.
synonyma verba cognominata,
synovec frafris neb sororis filiug
synovský: láska s. pietas,
sýpka horreum; granaria.
sypu fundo, spargo alad.
SÝr caseus.
syrový crudus.
sytím satio algm.
sy tost satietas ; do sytosti affatim;

do s. se nadívati satiari videndo.
sytý satur; satiatus.

(philogo.

šarlatán pharmacopola.
šašek scurra, sannio, nugator,
šašky ineptiae, nugae.
šat vestie, vestitus, vestimentum;vrchní š. amictus.
šatím vestio algm.šavlemedskáacinaces.| [geni,
Šedesát soxaginta; po 60 sexa
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šedesátý=
šedesátý sexagesimus.
šediny cani (t. capilli).
šedivím canesco.
šedý canus
šejdíř fraudator.
gelma bestia, fera.
Šepot susurrus.
šeptám susurro; někomu insu

surro aleui algd.
šeredně foede.
šerednost foeditas, deformitas;

turpitudo.
šeredný deformis, foedus; turpis.
šermíř gladiator; kasárny š. ludus

gladiatorius
šermířský gladiatorius.
šest sex; po šesti seni; šest set

sescenti. [natus.
šestiletý sexennis, sex annos
šestiměr hexameter.
šestiměsíční semestris,
šestina sexta pars
šestinedělka puerpera.
šestistý sescentesimus.
šestitisící sexies millesimus
šestiveslice hexeris.
šestkrát sexies.
šestnáct sedecim; po šestnácti

seni deni.
šestnáctkrát sexies decies.
šestnáctý sextus decimus.
šestý sextus; po šesté sextum.
šetrně parce.
šetrnost parsimonia; —uctivost

reverentia, observantia in algm.
šetrný = spořivýparcus; ==ucti

vý clemens, observans (alcs).
šetřím parco (alcui), servo, con

servo, observo algd; adhibeo
(modum, tempus); colo alad,
specto, respicio algd; servio
(tempori)

kevcovnataberna sutrina. [fum).
ševcovský sutorius (atramen
Bibal homo versutus; veterator,

homo fraudulentus.
šibalský versutus, fraudulentus.
šibalství fraue, dolus; astutia.
šibenice arbor infelix (-e-i sus

pendere), furca.257]| Č.-L.

škoda

šibeničník furcifer.
šidba v šalba, podvod.
šidím fraudo; v. klamu, podvá“

dím.
šíje cervix, collum.
šiji suo algd.
šik acies, phalanx; Š. čtverhran«

ný agmen guadratum, š. troj
řadý acies triplex, do Š.stavím
aciem instituo, instruo.

šikmo obligue, ex transverso.
šikmý (horizontálně)transversus,

obliguus; (vertikálně) fastigatus,
acclivis.

šikuji vojsko aciem instruo.
šíleně dementer, insane.
šílený demens, fanaticus, furialis,.

furiosus.
šilhavý strabo
šílím furo, insani
šindel scandula.
šinu v. posunuji; Š. se labor,

adlabor.
šíp sagitta; š. ohnivý falarica.
šípostříl catapulta.
Široce late, fuse, multis verbis.
široký latus; široko daleko effuso.
Širý vastus, patens, apertua, latus,

Š. moře altum ; Š. pole campus;
v Š. poli in aperto; š. svět
orbis ferrarum; pod š. nebem
sub divo.

šíře komp. amplius, latius.
šířím extendo, augeo algd.
šířím se perorebresco (fama), di

mano (forensis labor), pervado
(incendium per agros), serpo
(amicitia per omnium vitas),
pervagor (usgue ad ultimas
terras), increbresco (rumor).

šířka latitudo.
šizení fraudatio.
škádlení cavillatio.
škádlím cavillor (algm); lacesso

(algm), perstringo (algm).
škaredost deformitas.
škaredý deformis, taeter, foedus,

turpis.
škoda damnum, detrimentum, in

commodum, calamitas, noxa,
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škodím

iactura; Š. utrpěti damnum
contraho, damnoafficior, detri
menfum capio, iacfuram facio.

Skodím noceo, obsum, officio
alcui. [turus.

škodlivý noxius, nocens, noci
škodný damnosus, (libido), de

trimentosus.
škola schola, ludus; 8. zápas

nická ludus.
školák discipulus.
škrabu rado, scabo.
škraboška persona (cretea).
škrtím iugulo.
škubám carpo, vello, vellico.
šlacha nervus.
šlapu calco alad; insisto (vesti

gii8), obtero (homines).
šleh verber. [algm.
šlehám (virgis) caedo, verbero
šlechetnost liberalitas, ingenui

tas, probifas.
šlechetný nobilis, probus, inge

nuus, liberalis. [litas.
šlechta nobiles, optimates, nobi
šlechtic nobilis; patricius.
šlechtictví nobilitas, genus nobile.
šlechtím orno algd, ornamento

sum alcui; informo ad huma
nitatem, excolo algm.

šlépěj vestigium.
špalda far.
špalek codex, stipes.
španělská moucha cantharis.
špatně male, prave, neguiter.
fpatnost improbitas, pravitas.
špatný malus, improbus, pravus,

miser; tenuis (victus), iniguus
(tempora). [dus.

šperk ornatus,ornamentum,mun
špetka mica (ealis); paululum,

exiguum.
Špice cuspis, acumen (stili), mu

cro (gladii), — paprsek u kola
radius.

špičák (motyka) dolabra.
špičatý acutus, praeacutus.
špičkování cavillatio.259]| Č.-L.

štít Z
špičkuji carpo algm (dictis), ve).

lico algm. n or
Špína caenum (-0e-), sordes, sgua.
Špinavost — lakomost s0rdes,
Špinavý sordidus, sgualidus, im

mundus. , [culo algd.
Špiním contamino, inguino, ma
Špíže v. spíže.
šplounám strepo (aeguor remis)Šramot strepitus. :
šramotím strepo.
šraňky carceres, cancelli.
Šroubovaně contorte (dicere).
šroubovaný oonfortus (sophig.

ma).
šťastně fortunate, auspicato, pro.

spere, bene.
šťastný felix, beatus, fortunatus.

secundus, prosperus, faustus, *
šťáva sucus. [plenus
šťavnatý sucidus, sucosub, suci
štěbetám garrio, strepo, clango
štěbetání clangor (anserum). ©
Štědrost liberalitas, largitas, mu

nificentia; largitio.
štědrý liberalis, largus.
štědře liberaliter, largiter, my.

nifce. [algd.
štěkám latro; š. na něco allatro
štěkot latratus.
stěně catulus.
stěp malus.
těpnice arbustum, pomarium

štěrbina rima.
štěrk glarea.
štěrkovitý glareosus.
štěstěna fortuna.
štěstí fortuna, fortuna secunda

res secundae, felicitas; se stej
ným š. bojuji aeguo Marte pu
gno; veliké š. bylo percommo
de, peropportune accidit guod,

Štětina seta.
štětinatý setosus.
štíhlost gracilitas, proceritas.
štíhlý gracilis, procerus.
štípu findo; — kKoušimordeo.
Štír scorpio.
štít (velký) scutum, clipeus, (ma

lý) pelta, parma; š. posvátný
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štítím se

ancile; krátký štít hispanský
cetra; Š. domu fastigium; =
nápis titulus. [alad.

štítím se fugio, vito algd, vereor
štítníci clipeati (milites).
štola v dolech couniculua.
štvu ago, agito; venor, perseguor

(feras).
šumění, -ot strepitus.
čumím etrido (silva), sono, sfre

po (mare..
šupina rybí sguama.
šupinatý sguamosus.

talent

šustím strido (alae); v. šumím.
šustot (ptačích křídel) clangor,

crepitus (alarum), stridor, stre=
pitus.

švakr frater uxoris, frater ma
riti,maritus sororis,affinis(alca.).

švarný vw.krásný, pěkný, lepý.
Švec sutor.
švestka praunus; ovoce prunum.
švitořím garrio.
švitořivost garrulitas.
švitořivý garrulus.

T.
tábor castra; letní t. aestiva,

orum; zimnít. hiberna, orum;
stálý t. castrastativa; t. lodní
o. nautica; navalia; t. se polo
žiti castra ponera; 't. se hnouti
c. movere; $. vyměřovati castra
metari.

tábořím castra habeo.
tabule tabula; — jídlo cena; t.

železná 205, pl. aera; bílá t.
vývěsná album.

tabulka tabella; £. psací cerae,
codicilli; t. hlasovací suffra
gium.

tady v. zde, tudy.
tah tractus, (o vojsku) agmen;

(čára) lineamentum; v. rys.
táhnu traho algd; jdu eo,

proficiscor, advento, o ptácích
migro; peto algd; £. mimo
praetereo algd; £t. se pateo,
pertineo.

tahoun iumentum.
tajemník scriba.
tajemný arcanus.
tajemství commissa; occulta, res

recondita; mysteria.
tajení ocoultatio.
tajeplný arcanus, ocoultus, ob

BCUruS.
taji deliguesco, liguefio, liguesco.261)| Č.-L.

tajím celo algm algd, alam de..,
oceulto, occultum habeo alad;
dissimulo algd; £t. se (lest) =
vězím subsum.

tajně clam, arcano, furtim, 00
culte, secreto, remotis arbifris.

tajný clandestinus, occultus, fur
tivus (iter), absconditus, arca
nus; tajno jest latet, fugit (me),
effugit, praeterit me alad.

tak adeo, ita, sic, tam; t. velice
tantopere; t. daleko eatenus,

tantum,60;t. jako omantak mnoho tantum; a tak
dále et cetera; tak veliký
tantus; tak malý tantulus;
jak—ťak ut—ita, tam—guam,
cum—tum.

faké. stiam, guogue,t
taloměř«v. téměř.
takový talis, eius modi.
takřka auasi, ut, velut; ==téměř

v. toto.
takt numerus; dle £. ad nume

rum, numorose.
taktéž v. také, též.
takto hoc modo, ita.
talent (váha a peněžní jednotka)

talenfum; nadání, vlohy v.
toto.

item; (on)
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tam těšitel

tam (kde?) ibi, illic; (kam?) eo,
illuo, 0.

tamější aui illic est, ille.
tamtéž (kde) ibidem, eodemloco;

(kam) eodem.

tamtu Y eá.tančení saltatio,
tančím salto.
tanečnice saltatrix.
tanečník saltator.
fanu na mysli algd animo meo

obversatur, in mentem venit
mihi alcs.

faras maceria.
tasím nudo, stringo, destringo

gladium). [loculi.
taška (krycí) tegula, (na nošení)
tavím liguefacio, solvo alad.
tažení v. výprava.
táži se interrogo algm, guaero

(ex alguo) alad; sciscitor algd,
peroontor; £t. se © radu con
sulo algm; £. se augurií au
guro(r).

tažný dobytek iumentum.
tečka punctum.
tedy igitur, ergo; itague, auam

obrem.
teď nunc; hodie, hoc tempore;

£. teprve nunc demum.
tehdy tum; eo, illo tempora
tehdejší aui tum erat, illius tem

poris, ille (tempora).
fluo; feror, mano; £. mimo

praeterfluo (urbem).
tekutina liguor.
tekutý liguidus, fusilis.
tele vitulus,
telecí vitulinus; maso t. vitu

lina (caro).
témě vertex; culmen, summus

mons. [modum.
téměř fere, paene, prope, prope
temnobarvý pullus
temnota obscuritas; v. tma.
temný obscurus, ambiguus; 0

barvě: fuscus, pullus; o zvuku:
gravis; adv. graviter; ze t. noci
nocte obducta.

ten is; se vztahem k 2. os. isto;283]| Č-L.

———————ten—onen| hic--ille,alter.,
alter; ti—ti aliialii.

tenata plagae, retia, laguei,
tence tenuiter, subtiliter.
tenčím v. ztenčuji.
tenkost tenuitas.
tenký tenuis, tener,
tento hic; iste.
tepání pulsus.
teplo calor.
teplý calidus; t. jsem caleo.
tepna arteria.
tepoť pulsus.
teprve demum; tu £.tum demum

fum denigue. !
tesař faber tignarius.
tesařík cantharis.
teši fabricor, dolo, caedo algd.
tesklivost anxietas, sollicitudo
teta amita, matertera. :
tetelím se v. třesu se.
tetiva nervus. [Threiciis),tetovaný© compunctus| (notis
též v. také.
těhotný gravidus.
těkám palor, vagor, erro, trepi.

do, volito.
těkání concursatio, trepidatio.
těkavost inconstantia; v. vrtka.

vost, nestálost.
těkavý vagus; inconstans,levis
tělesný corporeus,corporis.
těleso corpus (rei Publicae), rez
tělo corpus. :
tělocvična gymnasium, palaestra,
tělocvičný gymnicus (ludi).
tělocvik palaestra. [ste,
těsně apte (cohaeret), arte, angu
těsnina fauces, angustiae, fur

cula.
těsný angustus, artus, densus,

contractus, (==těsně sestavený)confertus,
těším delecto, (v zármutku) con

solor algm.
těším se gaudeo(algua re; guod);

delector (alga re), laetor (alga
re); t. 86 na něco spero algd,
s8pesme tenet.

těšitel consolator.
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těžce totiž

těžce graviter, moleste.
těžím guaestum, lucrum facio ex

alga re. [tia
těžkomyslnost atra bilis, tristi
těžkomyslný melancholicus,

tristis. dus.
těžkost gravitas (armorum), pon
těžký gravis, magni ponderis;

durus; difficilis,molestus; t. se
stávám ingravesco.

theorie ars (virtus praxe); doc
trina (dicendi); £. uměníarti
ficium (non esse eloguentiam ex
artificio, sed artif, ex el. natum).

tchán s8o0cer.
tchyně socrus.
tiara apex.
tigr tigris.
ticho silentium.
tichý guietus, pacatus, placidus,

tranguillus, tacitus,
tím eo.
tis taxus,

tíseň Bagor, angustiae (aerarii).tisíc mile.
tisící milesimus.
tisíckrát milies.
tisícník chiliarchus.
tisknu premo alad.
tísním premo, urgeo, ango.
tiše auiete, placide, t. se chovati

linguis favere, guiescere.
Jším sedo, delenio, tranguillo;

t. se conguiesco.
tišina na mořimalacia, tranguil

litas maris.
tišitel delenitor.
titul titulus, inscriptio.
tíže pondus, gravitas, moles,

nesnadnost difficultas; stěží
vix.

tížící gravis.
tížím premo, urgeo algm.
tkadlectví textrinum.
tkadlec textor.
tkám texo.
tkanice v. stuha, stužka.
tklivý mollis, toner ; miserabilis,

tristis.2651| Č.-L.

tkvím haereo (in..; animo), in
fixus sum in alga re.

tlačenice turba.
tlačím premo, urgeo,
tlachám garrio
tlak pressio, impetus, vis.
tlama rictus, 08.
tlapa pes.
tleskám plaudo; t. pochvalu

plaudo, applaudo (alcui).
tlím —=doutnám glisco;

chnivím putresco.
tlouštka crassitudo; == tučnosf

pinguitudo.
tluč far.
tlukot rulsus.
tluku v. biji.
tlumím comprimo, sedo, mitigo,

reprimo alad; confuto alad
alga re.

tlumočení interpretatio.
tilumočím interpretor.
tlumočník interpres.
tlapa caterva, turba, multitudo;

vojens. manus, furma.
tlustý crassus; — tučný pinguis.
tma tenebrae, obscuritas.
tmavobarvý niger, pullus.tmavýobscurus,| tenebrosus;

v. temný
tmí se tenebrae oboriuntur.
točím torgueo, verso, converto

volvo.
točna oardo, polus.
toga toga; togou oděný togatus.
tok v. proud, řeka.
tolik tot, tantum, t. — kolik

tantum — guantum.
tolikátý totus.
tolikéž totidem, tantundem.
toliko solum, tantum, tantum,

modo, dumtaxat v. jen,
tolikrát toties.
ton sonus, vox.
tonu (o lodi) sido, agua haurior,

submergor.
topol populus.
topolový populeus.
totiž enim, scilicet, utpote, (Cras

sum) dico.

prá
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totožný

totožný idem.
touha desiderium, desideratio,

appetentia (gloriae).
toul pharetra. [těkám.
toulám se erro, vagor, palor; v.
toulavý vagus.
toužebně cum desiderio, avide,

vehementer.
toužení desiderium.
toužím desidero, concupisco,

appeto, aveo; t. náruživě gestio
(senatum delere); t. do něčeho
v. stěžuji si. [druh.

tovaryš v. společník, druh, sou
tragoedie tragoedia.
tragický tragicus;

v. toto.
trám trabs, tignum, malus; trá

my pokládám contigno.
trámec asser.
trámoví contignatio. (bor.
frampota aerumna, molestia, la
trampotný(v t-ách žijící)aerum

nosus.
trápení cruciamentum,eruciatus,

vexatio; tormentum.
trápím vexo, crucio, mordeo,

dolore afficio.
tratím se contabesco.
tráva gramen, herba; z trávy

gramineus (corona).
travič veneficus.
travička venefica.
travičství veneficium.
trávím někde moror, versor; =

otravuji veneno neco algm;
t. čas život tempus, vitam de
go, gero, tero.

travnatý herbidus.
trávník caespes.
trčím v. strmím.
tré tria, tres; na tré tripertito,

in tres partes. [algd.
trefiti ferio (medium), percutio
trest poena, supplicium ; animad

versio; £. smrti supplicium;
bez t. impune, impunitus.

trestám punio algm,animadverto
(in algm), poená, cruce afficio
algm; t. smrtí, na hrdle supp267]| Č.-L.

smutný

troska
————————

Jioio afficio; jsem t-n poenas
do, solvo, persolvo, luo, Pendo
alcs rei. .

trestatel vindex, ultor.
tresť — třtina v. toto; ==jádr

caput, summA; robur.
trety nugae.
trh annona; negotiatio ;mercatue

nundinae; tržiště forum
t. dobytčí forum boarium; £
rybí £. piscatorium; t. zelinář.
ský f. olitorium.

trhám carpo, stringo, seindo
(vestem), avello (poma ex ar.
boribus), revello; vellico.

trhaně carptim.
trhlina rima, fissum; f-y dostá.

vám rimas ago.
tribun tribunus.
tribunal tribunal.
tribunát tribunatus.
tribunský tribunicius.
triumf triumphus; t. slavím tri.

umphor.
trn spina. [vepres,
trní sentis, dumefum, dumus
trnitý spinosus. :
trnu horreo, tremo.
trnový spineus.
trochu aliguid (lucis), málo

paulum, parum (leporis); 0 čase:
paulisper; o frochu paulo, ali.
aguanto.

trivium.
trigemini, tergemini,

$ripertito.
triguetrus.

triplex.
triplex.

triumvir.
(navis) triremis.

tridens.
tricuspis.

tropím v. strojím; £. zlo mala
conflo; £. různice discordiam
sero; t. pletichy plurima mis.
ceo; t. si posměch eludoalgm.

trosečník homo eiectu8; naufra»
gus.

troska fragmentum.
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trouba

trouba tuba, lituus, bucina.
troubím cano(naústup: receptui),
trousím spargo.
trpaslík pumilio.
trpce acerbe. [moderate.
trpělivě patienter, aeguo animo,
trpělivost patientia, tolerantia.
trpělivý patiens, tolerans.
trpím patior, perpetior, perfero

algd; laboro, premor alga re;
t. škodu damnum aoccipio; =
dovoluji, nechávám v. toto.

trpkost acerbitas.
trpký acerbus, amarus.
tru tero; frico. [bicen.
trubač bucinator, cornicen, tu
trud —=práce labor; — zármutek

maeror, aegritudo. [stitia.
trudnomyslnost atra bilis, tri
trudný v. těžký, tvrdý.
truhlice arca.
truchlení v. zármutek, smutek.
truchlím maereo, lugeo.
truchlivý maestus, tristis; acer

bus, luctuosus.
truchlohra tragoedia.
trůn sella, solium; sedes regia;

= vláda regnum, imperium;
nat. vstoupiti regnum occupare,
imperium capessere.

trup truncus. (per.
trvale constanter, perpetuo; sem
trvalý oonstans, diutinus, per

potuus, diuturnus, sfativus, sta
bilis, perennis.

trvám maneo, consto, exsto, re
sideo, teneo (imber); permaneo,
persevero in alga re; nezměněn
trvám constoj — myslím credo
8 acc. G. inf. neb nespojitě.

trvání continuatio; dlouhé t.
diuturnitas,

trvanlivý diutinus.
tryskem eguo citato, con-, e.

admiss0. [tormenta.
trýzeň cruciatus, cruciamentum,
trýznění vexatio.
trýzním vexo; v. trápím.
tržiště forum; emporium,
třeba licet, etsi, etiamsi; vel.

269] Č.-L.

tu

třeba jest oportet, opus est, ne.
cesse est. [tus

tření tritus; t. se na úřad ambí.
třenice v. různice, spor.
třepetám se palpito, tremo.
třesení tremor; zeměferrae motus,
třesk fragor; strepitus (armo

rum).
třesu něčím guatio, guasso, iac

to algd; £. se tremo, contremo,
contremisco.

třešně cerasus.
třeštím v. blázním, šílím.
třetí tertius; po t. tertium.
třetina tertia pars.
tři tres, tria; po třech terni; tři

dni friduum; tři roky trien
nium.

tříbím purgo; emendo alad.
třicátý tricesimus,
třicet triginta; po ť. triceni,
třicetkrát tricies.
třída (městská) vicus, platea; t.

občanstva classis, ordo; — druh
genus.

třídění distributio (criminum);
$£.odevzdaných tabulek hlaso
vacích diribitio.

třídím dispertio (genera), distri
buo (copias).

tříhlavý triceps.
tříhrotý tricuspis.
třikrát ter.
tříletí triennium. [nos natus.
tříletý trium annorum; tres an
tříměsíční trimestris.
třináct tredecim; po t. terni deni,
třináctkrát terdecies.
třináctý tortius decimua.
třínohý tripes.
třínožka tripus.
třístranný triguetrus.
tříveslý triremia.
třpyt fulgor, splendor.
třpytím se fulgeo,mico,splendeo.
třtina (h)arundo, calamus.
tu čas. tum, duo facto: místně

hic, ibi; tu a tam disperse;
tu-tu tum-tum, modo-modo,
nuno-nuno.
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tučním ubývám

tučním pinguesco.
tučný pinguis, obesus, nitidus.
tudíž ergo, itague, igitur, ideo,

aguare, guam ob rem; guae cum
ita sinf.

tudy hác, eá.
tudytéž eádem. [obrigesco.
tuhnu concresoo (agua frigore),
tuhost rigor.
tuhý rigidus; — pevný v. toto;

+. bitva proelium atrox.
tuk adeps.
tulák grassator, homo vagus.
tuleň phoca.
tulím se blandior alcui, in gra

tiam alcs me insinuo, applico
me ad algm.

tunika funica.
tupení calumnia, maledictio.
tupič exagitator (omnium rhe

torum).
tupím otupuji hebeto alad;

— haním maledico alcui, exa
gito alam.

tupnu hebesco (mentis acies).
tapý hebes (telum); obtusus;

(smysl) tardus; jsem £t. hebeo
(ferrum); $. se stávám hebesco.

tur urus. [spicio.
tušení (věcíbud.) divinatio, su
tuším suspicor, divino, coniecto,

praesentio, praesagio alad;
myslím credo, opinor 8 ace, c.
inf. neb nespoj.

tuze v. velice, značně.

tuzemec indigena,
tužím duro, firmo,

exerceo (corpus).
tvar forma, figura, species,
tvář gena, bucea; facies, vultug
tvářím se simulo algd (ace. o

inf.), gestio (temere), prae me
fero algd.

tvářnost facies, forma; habitus
tvor res; animal. :
tvořím oreo,ingo; znova t. re.

ereo (homines). [contendo
tvrdím aio, confirmo, affirmo.
tvrdnu duresco. '
tvrdohlavý pertinax, obstinatug
tvrdost duritas, duritia, robur.
tvrdošíjně obstinate,pertinaciter,
tvrdošíjnost pertinacia, obstina.

tio
tvrdošíjný pertinax, obstinatug,
tvrdý durus.
tvrz castrum, castellum, arx; po

tvrzích castellatim.
tvrzení affirmatio, confirmatio,
tvůj tuus. [tor, parens,
tvůrce effector, fabricator; geni.

confirmo,

1 .

tyčka vallus, pertica, longuriug,
týkám se pertineo ad algd; co

se mne týká guod ad me attinet,
týrám vexo algm, saevio in algm,
tyran tyrannus; — ukrufník ho.

mo crudelis.
týrání vexatio.
týž idem.

U.
a apud (oppidum), ad (aedes), pe

nes (Pompeium).
ubezpečování confirmatio.
ubezpečuji confirmo; v. tvrdím.
ubíhám fugio, effugio (alad);

nepřech. (o čase) praetereo,
$ranseo.

ubírám demo algd, delibo (de
gloria); u. se confero me (ad..,
in..).271]| Č.-L.

ubití holemi fustuarium.
ublížení iniuria, violatio; bez

u. inviolatus, integer.
ubližuji laedo, violo algm, iniu.

riam infero alcui,
úbočí fastigium.
ubohý miser, infelix.
úbytek defectio, deminutio.
ubytovati colloco, dispono algd,
ubývám decresco, minuor, im
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ubývání uhasiti

minuor; o vodě recedo, o bo
lesti remitto. [(aestus).ubývání| decessio,| decessus

ucititi něco odoror algd, olfacio
alad. [turo (aures).

ucpávám olaudo, obstruo, ob
úcta observatio, caerimonia, ho

nor; ú. prokazuji honorem tri
bno alcui; v úctě mám, cho
vám colo algm, v uctívám.

uctívám colo, decoro, cohonesto,
honesto (algm laude); hcnoro
(daudibus algm).

uctívání cultus (deorum).
uctivost reverentia; v úcta.
uctivý verecundus, reverentiae

plenus.
účasten particeps (praemiorum).
účastenství societas(consiliorum

omnium), ú. mám intersum
alcu1 rei, particeps sum alcs
rei, nemám ú. absum.

účastník consors (mecum tem
porum illorum); conscius (sce
leris), particeps alcs rei

účastním se intersum, adsum
(pugnae), particeps sum alcs rei.

účastný v účasten
učebnice ars (artes oratoriae).
účel finis, consilium, propositum.
učelivost docilitas.
učelivý docilis.
účelný commodus, idoneus.
učenec homo doctus.
učeně docte.
učení eruditio, institutio; doc

trina, disciplina.
učeník discipulus.
učenost doctrina.
učený doctus; literatus.
účet ratio (r—m reddo).
učím doceo algm algd, erudio

algm alga re, artem alcs rei
trado alcui, praecipio algd.

učím se disco algd, operam do
aloui rei; instituor ab algo;
u. Se z paměti edisco.

účin effectus; vis (vim habeo).
učiniti v. činím.
účinkuji v. působím.273]| Č.-L.

účinně efficienter.
účinnost efficientia.
účinný efficax.
učitel magister,praeceptor,doctor;

u řečnictví rhetor.
učitelka magistra.
účtuji rationem alcs rei ineo.
úd membrum; artus (obyč.plur.).
událost factum, eventum; plur.

res gestae.
udání delatio, denuntiatio, in

dicium ; — zrada proditio.
udáti se v. stávám se.
udatně fortiter, animo forti,

strenue,
ndatnost v. statečnost,
udatný fortis, strenuus.
udavač delator, index.
udávám denuntio, indicium facio

ales rei; (před soudem) defero
algm (de parricidio), profiteor
algd, prodo alad.

udavatel index.
úder ictus, plaga, verber.
udeřiti někoho ico, ferio, per

cutio algd, na někoho aggre
dior, invado, adorior algm;
irruo, impetum facio in algm.

uděluji tribuo, defero, confero
(munera alcui), impertio (po
pulo potestatis algd), praebeo
alcui alagd.

udice hamus.
udobření reditus in gratiam, re

eonciliatio.
udobřuji placo, lenio, mitigo

algm; U. Se in gratiam cum
algo redeo.

údolí vallis, convallis,
udržovatel conservator (civita

tis); -ka conservatrix (sui na
tura).

udržuji sustento, alo, conservo,
servo, contineo algm.

udupati exculco. [algd.
udusiti něco exstinguo, opprimo
uhájiti servo,tueoralgd; v. hájím.
uhasitel exstinctor (incendii).
uhašiti restinguo, exstinguo;

u. žízeň sitim expleo.
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uhasnouti úklad

uhasnouti restin
guor.

uhel carbo.
úhel angulus.
uhladiti expolio, polio algd.
úhlavní nepřítel capitalis (ho

estis), inimicissimus, infestissi
mus.

uhlazeně eleganter, urbane,
uhlazení expolitio.
uhlazenost elegantia, urbanitas.
uhlazený politus, ornatus, ele

gans, urbanus; U-é způsoby
humanitas.

úhledný speciosus, insignis,
uhnutí declinatio (corporis).
uhoditi ico, percutio alagm; na

něco incido in alad.
úhona labes, macula, vitium.
uhostiti se devertor (in 8 akk.,

apud); někoho hospitio excipio
alam. [omnino.

úhrn summa; úhrnem summatim ;
uhýbám declino, deflecto (am

nem); U. se vito, fugio alad.
uchazeč candidatus, petitor.
ucházení se petitio, (o úřad) am

bitio; ambitus,
ucházím o čase transeo, praeter

e0; u. něčemu —=unikám effu
gio, evado(ex..); u. pozornosti
fallo (algm); praeterit, fugit
me algd; u. cestu conficio, eme
tior, progredior (viam tridui).

ucházím se ambio (algm), peto,
rogo alad ab algo.

uchlácholiti delenio, placo, re
primo alad.

ucho auris; — držadlo ansa.
uchopení comprehensio.
uchopiti (Se) comprehendo, ap

prehendo, arripio, prehendo
algd; u. se příležitosti utor
occasione.

uchovávám reservo; v. šetřím.
uchováváníconservatio(frugum).
uchvacuji rapio, abripio, corri

pio, deprehendo; aufero alad.
úchylka declinatio.
uchyluji se devertor, abdo me

Č.-L.

exstinguor,

275)

NS
(in Menapios); confero me ad
algm; discedo (a fide, a 8ua
sententia); od směru deflecto
declino (ab..), aberro (via). *

uchystání oomparatio (belli),
uchystati v. připravuji, chystám
uchytiti arripio; v. uchopiti. ©
ujec avunculus.
ujednávám contraho (cum altero

algd), paciscor alad, transigo
(algd cum algo).

ujednání pactio; dle u. ex con.
ventu, ex pacto.

ujednati depaciscor (algd cum
algo), paciscor algd, convenit
inter.. [tero,

ujeti v. ucházím; cestu u. viam
ujímám v. chápu; u. něco jako

vlastnictví possido, oceupo:;
u. se něčeho capesso (rem pu
blicam), accedo ad . ., suscipio
algd; u. seněkoho excipio algm
tueor algm. ?

ujišťování affirmatio,
ujišťuji affirmo, assevero (ace,

o. «nf.) testor; buď ujištěn per
suadeas tibi; jsem u. o něčem
exploratum habeo algd.

ujíti abeo, discedo; transeo,
praetereo; něčemu V. unik.
nouti.

ujma deminutio, detrimentum,
damnum; u. činím deminuo,damnum infero.

ujmouti se (orostlinách) innascor,
mutí possessio, occupatio.

kamenovati lapidibus algm
cooperio. [gium,

úkaz visum; portentum, prodi.
ukazatel demonstrator, index.
ukázati se compareo, ostendo

me, in conspectum venio; ap
pareo.

ukazují ostendo, ostento, aperio,
monstro, commonstro, demon
stro; ——dávám na jevo signi
fico,prae me fero algd; kolemu.
circumfero; ukaž, -tel cedo
(codicem).

úklad insidiae.

u
a
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ukládám
ukládám depono; (praedam in

silvis); colloco, (pecunias in
provincia); impono, repono,
eondo alad; == rozkazuji im
pero, mando alcui alad;
úklady strojím insidior.

úkladně insidiose, per insidias,
per fraudem.

úkladník insidiator.
úkladný insidiosus; ú. vrah

sicarius, ú. vražda caedes.
úklady insidiae.
ukliditi něco abscondo, follo,

aufero alad.
uklidniti něco paco, sedo alad;

uklidněný pacatus (civitas),
sedatus (amnis). mi).

uklidniti se consido (ardor ani
uklizení sporu compositio.
uklízím abscondo, tollo algd.
ukojiti restinguo, sedo; lenio,

paco, compono algd; satio.
úkol negotium, pensum, munus,

Opus, partes.
úkon actio; ú. posvátný caeri

monia. [exitus.
ukončení partic. finitus; finis,
ukončiti v. končím.
úkor — příkoří iniuria; na ú.

činiti něco contumeliam facere
alcui.

ukořistiti capio; w. kořistím.
úkosem obligue.
akousnouti mordeo algm.
ukrácení: pro u. chvíle temporis

fallendi causa; animi causa.
ukrotiti permulceo; vw.krotím.
ukrutenství crudele facinus.
ukrutně crudeliter.
ukrutnost crudelitas, diritas,

saevitia. [nis.
ukrutný crudelis, saevus, imma
úkryt oocultum, latebra, lati

bulum.
ukrývám tego algd; abdo, 00

culto, oceuloalad ; u. se occulto
me (silvis), delitesco (in silvis).

akrývání occultatio,ukřižovati| crucio,
cruci affigo algm.

2771. Č.-L.

excrucio,

umírám

úl cavea.
ulamuji defringo(ramumarboria).
uléhám recumbo, accumbo, dis

cumbo; = V nemoc upadám
v. toto. (ris).

ulehčení levatio, remissio (labo
ulehčuji adlevo (onus), levo, sub

levo algd; lenio.
uleknouti se v. lekám ge.
ulétám avolo.
úleva remissio.
ulevuji levo algd, remitto algd,

jmminuo algd, mitigo; nepřech.
imminuor, remitto, cado (vis
venti).

ulice vious, via, platea; na u. in
publicum, -o.

ulička angiportum.
úlisnost blanditia.
úlomek fragmentum.
uloupení eroptio.
uloupiti abripio; v. loupím.uložiti v. ukládám.
umazati inguino alad.
umdlenost defatigatio, lassitudo.
umdlený defessua, defatigatus.umdlévám| relanguesco,| lan

guesco.
umenšení deminutio.
umenšuji deminuo, imminuo

(copias).
uměle composite.
umělec artifex.
umělecky affabre, artificiose.
umělecké provedení fabricatio;

u. dílo opus arte factum.
umělecký artificiosus, arte per

fectus.
umělost sollertia, artificium.
umělý (o věci) manu factus; ar

tiúciosus, concinnus,
umění ars, artificium, disciplina.
umím scio, didici.
umíněnost pervičacia.
umíněný pervicax, obstinatus.
umíniti si statuo, constituo

(s inf.), consilium capio.
umírám morior, egredior e vita,

diem supremum obeo.
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umírněnost

umírněnost continentia, mode
umístění collocatio. (ratio.
umístiti loco, colloco, pono alad.
um!kám conticesco, obmutesco.
umlouvám paciscor, pactionem

facio, contraho (algd cum. );
umluvili jsme se čonvenit
inter nos algd.

úmluva pactum, pactio, conven
tum, constituftum, guod con
venit; dle ú. ex composito, ex
pacto, compacto

umluviti se v. umlouvám,
úmrtí mors.
Gmrznouti frigore aduri.
umačiti excručio, in tormentis

neco algm.
úmysl consilium, mens, propo

situm, cogitatum; v. záměr.
úmyslně consulto, consilio, de

industria, dedita operá.úmyslnýcogitatus,| consulto
factus.

umývám lavo, perluo, abluo.
únava defatigatio, lassitudo.
unavený fessus, defessus, defa

tigatus.
unavuji fatigo, defatigo algm.
unésti někohoabripio, rapio alam.
unikám elabor, effluo; effugio

(alad nebo ex..); v. uniknouti,
utíkám, ucházím.

uniknouti devito, evito (dolo
rem); evado (e periculo); v.
unikám.

uniknutí effugium (mortis).
únor Februarius.
upadám labor, cado; incido, de

labor (in vitium, ad inopiam);
opět u. recido.

úpadek ruina; ú. mravů mores
corrupti; ú činím conturbo,
decoguo.

úpadnouti cado (in suspicionem,
in potestatem), incido in alad.

apáliti uro, deuro; spáliti
comburo, cremo.

upamatovati moneo, commone
fačío algm; vw.pamatuji, upo
mínám.2791| Č.-L.

upozornění
L

úpatí v. pata.
upevnění confirmatio (libertatis).munitio. '
upevňuji firmo, sfabilio, fundo.

figo, infigo, munio algd; de.
stino (antennas ad malos); v
přivazuji, přibíjím. se

úpění lamentatio, dguestus, ululatus.
úpěnlivý elamentabilis (gemitus

miserabilis, lamentabilis (vox),
úpím lamentor, gemo, ingemisco,
upírám abiudico (algd ab algo),

nego, infitior algd; u. zraky
oculos defigo (in vultu).

úpis cautio (pecuniarum), dlužní
ú syngrapha.

upisuji litteris obligo aleui algd,
úplatek pretium.
úplně plane, absolute; funditus,

prorsus, omnino.
úplněk luna plena.
úplný absolutus, completus, ex.

pletus (rerum comprehensio)
integer, plenus, totus; perfectus,

uplynouti transeo, abeo (annus),
praetereo; po U-tí času tem
pore transacto; uplynulý prae.
teritus.

upokojiti paco, placo, mitigo,
sedo, reprimo alad.

upomenutí admonitio.
upomínám moneo, commone.

facio (algm alcs rei, ut).
upomínka = upomenutímonitio,

admonitio; == památka recor
„datio, memoria.

úponka clavicula.
upotřebiti utor re alga, adhibeo

algd; v. užívám.
npouštím desisto (de sententia,

causas agere), decedo, abscedo,
discedo (a sententia); deterreor;
mitto algd, omitto, infermitto;
depono (causam).

upoutati devincio (studiis), vin
cio, capio algm.

upozornění: k u
(amici).

admonitu
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upozorňuji

upozorňuji admoneo, moneo.
commonefacio (algm alcs rei;
ut). tus.

úprava apparatus, cultus, orna
úpravněapparate.
upravují accommodo, adorno,

apto, instituo, ordino algd; u.
vlasy como capillos.

uprazdňuji vacuefacio algd; u.
se k něčemu tempus sumo ad
alad.

uprchlík fugitivus, desertor.
uprchlý fugitivus, profugus.
uprchnouti v. utéci, utíkám.
úprkem praeceps, vehementer;

eguo admisso.
uprositelný exorabilis.
uprositi exoro; dáti se u. exo

rari.
upření očí coniectus oculorum.
upřený defixus.
upřímnělibere, sincere, bona fide.
upřímný idus, Ádelis, | verus,

simplex.
úrada consilium, deliberatio;

úradek consultum.
úraz violatio; vitium; bezú. in

columie,ú. beru allidor, laedor
uraziti (o cestě) ambulo (septin

genta milia passuum), v ujíti,
u něco deoutio, praecido alad,
někoho laedo, violo, v. urážím.urážímpraefringo© (rostrum);
laedo, violo, offendo algm

urážka offensio,violatio ; iniuria.
určení definitio, praeseriptio; =

osud fatum
určený v. určují; u. osudem

fatalis. [(dicere)
určitě certo (futurus), definite
určitý certus, definifus
určovací definitivus.
určují finio, definio, circum

seribo, designo; u. den diem
dico ; v. ustanovuji.

úroda feftus (uberior oratorum),
fruges.

uroditi se provenio; nascor.
úrodnost fertilitas, ubertas, fo

cunditas.281]| Č.-L.

uskutecňuji

úrodný frugifer, ferax, fertilis,
fecundus, fructuosus, frumem«
tarius, felix (arbor).

úrok usura, faenus.
urovnaný composituas.
urovnávámv. rovnám,pořádám,

odstraňuji, smiřuji.
urozenost nobilitas,genusnobile,
urozený generosus, nobilis.
urputně obstinate, pertinaciter,
urputný obstinatus,pertinax.
arvati abripio, eripio.
urychlený citatus.
urychlují accelero; mafuro, ad

maturo, appropero, repraesento,
úryvek fragmentum.
úřad magistratus; honor, munus;

ú. zastávám munere fungor.
úředník magistratus.
uříznouti abscido, amputo, de

seco (aures).
usazují collocoalgmin..; u. se

consido, resido.
úsečný concisus (sententia).
usedám consido, subsido ; u, rů

zno discumbo.
usedavý pláč collacrimatio, sin

ltus.
usedlíci assidui.
useknouti deseco, abscido, prae

cido alad.
uschovaný reconditus.
uschovávám condo; v. ukrývám,

ukládám.
usídliti colloco, constituo (p'e

bem in agris publicis); v. usa
diti.

úsilí labor, molimentum; s nej
větším ú summa vi.

úsilovně operose, enixe, intente,
vehementer.

usiluji studeo, conor, conitor,
contendo (ad..; ut); operam
do alcui rei; intendo algd, in
sisto (honoribus);oto u.idago.

úskalí scopulus, rupes, cautes.
úskočný subdolus, captiosus,

insidiosus,
úskok furtum; v. lest.
uskutečňuji perficio, efficio.
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úsloví oštípnouti

úsloví sententia, dictum.
úslužnost comitas, obseguium.
úslužný facilis; v. ochotný.
uslyšeti disco; v. slyším.
úsměšek irrisus; ludibrium.
úsměv risus; ú. souhlasu arrisio.
usmíření expiatio (scelerum).
usmiřuji placo; expio (alad in

algm; algd alga re); v. emiřuji.
usmívám se arrideo (alcui), sub

rideo.
usmrcení caedes.
usmrtiti neco, occido, interficio,

interimo, conficio, trucido, exa
nimo algm.

usnadňují sustento (spes ino
piam), levo, allevo alad.

usnáším se decerno (senafus),
statuo; scisco; pf. visum est,
plaouit.

usnesení scitum, decretum, sen
tentia, consultum.

usně corium.
usnouti somnum capio.
uspati sopio algm.
úspěch successus.
uspíšiti v. urychluji.
uspokojení expletio (naturae).
uspokojiti satisfacio (alcui), ex

pleo (exspectationem)
uspořádati compono (res), con

stituo, ordino (milites, partes
orationis), in ordinem rodigo
fauctores).

ústa os.
ustaluji stabilio.
ustání: bez u. continenter, per

petuo.
ustanovení institutum,decretum.
ustanovuji constituo, instituo,

decerno; definio; impono, pro
pono, destino ; U. Se statuo, de
cerno; u. pokutu litem aestimo;
napřed u. praestituo; na mí
sto jiného sufficio, substituo.

ústava constitutio (civitatis), in
, stituta (rei publicae).
ustávám abscedo, desisto, con

guiesco (imber).
ustavičně v. stále,288]| Č.-L.

K
ustavičnost assiduitas(bellorum)
ustavičný assiduus, perpetuus.

v. neustálý. '
ústavní legitimus.
ústí ostium, caput (multis c

Oceanum infuit).
ústím influo.
ustoupení secessio, decessio,
ústrety, v ú. obviam (e0 aleui)
ustrnouti — nehybným se státi

obstupesco; slitovati ge
v. toto.

ustrnutí stupor, horror.
ústrojniny gignentia.
ústřice ostrea.
ustřihnouti reseco algd.
ústup recessus, receptus; k ú

troubím receptui cano. :
ustupování abscessio; v. ústup

ustoupení. ?
ustupuji cedo, recedo, concedo

abscedo, regredior.
úsudek iudicium, sententia.
usuzuji conicio, colligo (algd ex

alaua re, acc. 0. inf.),
usvědčený convictus (alca rei),
ušvědčuji arguo, ooarguo (algm

alcs rei); convinco (algm amen
tiae). |mane,

úsvit diluculum; na ú. primo
usychám aresco (lacrima).
ušetřiti v. šetřím.
úšklebek irrisio, irrisus.
uškrtiti strangulo, iugulo algm.
ušlapati obtero (segetem),(půdu)

conculco.
ušlechtile eleganter, ingenue.
ušlechtilost (mravů) liberalitas,

humanitas; (chování) elegantia,
urbanitfas.

ušlechtilý elegans, decorus, ge
nerosus, liberalis, ingenuus.

ušlechťuji v. šlechtím.
ušpiniti v. špiním.
uštědřování largitio.
uštědřuji largior alcui alad.
uštěpačnost dicacitas, morda

citas.
úštěpky cavillatio, irrisus.
uštípnouti mordeo, pungo.

——
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ušťtknouti

ušťknouti mordeo.
uštknutí morsus,
utábořiti se castra pono, consido.
utahuji adstringo (vincula).
utéci se confugio (ad. © -),conicio me.
utěcha solacium, consolatio.
útěk fuga; na ůúů.se dávám

fugae me mando, terga verto,
fugam capio; na ú. obracím
in fugam verto, do, conicio;
fugo, profligo algm. (stus.

utěšený amoenus, gratus, venu
utíkám fugio; refugio, effugio,

evito algd, profugio, aufugio;
u. se confugio, conicio me.

utíkavý fugax (dux, hostis).
utínám decido, excido, abscido,

deseco; Z předu u. praecido
(rmanus, spem)

utírám detergeo, abs-.
útisk iniuria, vexatio.
utiskuji premo, vexo algm.
utišiti delenio, sedo, placo alad;

u. Se conguiesco, aguiesco.
utišující prostředek delenimen

fum. [(manus).
utíti deseco (cervicem), praecido
utkání v. srážka, boj.
utkati se v. sraziti se.
utkvěti adhaeresco, remaneo,

haereo, inhaeresco (in mente).
utlačuji premo, opprimo.
útlost teneritas, gracilitas.
útlý tener, gracilis, tenuis.
útočím impugno, (terga hostium),

peto alam, incurro (in Roma
nos), aggredior, adorior algm.

útočiště perfugium, refugium,
receptus, asylum, receptaculum,
deverticulum.

útok impetus, concursus, incur
8us, excursus; — útočení im
pugnatio, oppugnatio.

útok činím v. útok, útočím.
utonouti fuctibus obrui, sub

mergi.
útrapy acerbitates, labores.
útrata eumptus, impensa.
utratiti peníze profundo, con285]| Č.-L.

uvaznji m

sumo (pecuniam); — popravitl
supplicium sumo de algo.

utrhač calumniator, obtrectator,
utrhačný maledicus, probrosus;

„spis libellus famosus.
utrhám calumnior, carpo (ab

senftem), detraho (de famaalus),
maledico alocui.

útroby viscera.utrpěti accipio (calamitatem),
perpetior (aspera).

útrpnost misericordia; ú. mám
misereor alcs, miseret me alca.

útrpný misericors.
utržiti contraho mihi algd; u.

ránu vulnus accipio.
utříti v. utírám,
utuchám languesco, exstinguor,

evanesoo.
útulek v. útočistě.
utváření se conformatio (animi

in corpore).
utvářím formo, conformo; effi

cio algd ex
utvrzení confirmatio (libertatis).
utvrzuji confirmo algd.
utýrati excrucio algm.
uvádím induco, adduco, affero

(testimoniura), profero (Fabri
oios auctoras), introduco (algm);
u. V moc in potestatem, sub
dicionem alcs redigo; U. V
dřívější stav in pristinum re
stituo; u. ve zlou pověst in
famo; u. ve zmatek conturbo,
perturbo.

úvaha commentatio (mortis), con
sideratio (naturae), deliberatio.

úval vallis, convallis.
uvalují iniungo (servitutem al

cui), impono (onus), infero (ca
lamitatem).

uvarovati se vito, evito algd;
caveo, prohibeo algd; v. uni
kám.

uváznouti adhaeresco, remaneo,
haereo; v řeči haesito, haereo.

uvazuji alligo, deligo, re-, illigo;
destino alagd ad alad; u. se v
něco occupo, capesso algd, ace
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uvážená váda

cedo ad algd; subeo, suscipio
algd. [deliberandum.

uvážená: čas na u. tempus ad
uvažovací deliberativus.
uvažování deliberatio (gen.).
uvažovatel deliberator.
uvažuji delibero, considero, con

templor, reputo (obyč. mecum),
recordor; examino, perpendo
alad.

uvažující pečlivědeliberabundus.
uvedení inductio, introductio

(alcs)
uveřejňuji divulgo (librum),

evulgo Čius civile); knihu edo.
uvědomuji certiorem faoio algm,

doceo algm de alga re.
úvěr existimatio, fides; na ú.

dáti něco mufuum do alad,
vendo algd non praesenti pe
cunia.

uvěřitelný credibilis.
uvězniti in vincula conicio algm,

in carcerem includo.
uviděti v spatřiti, viděti.
uvnitř intra, intus.
úvod exordium, infroductio.
uvolňuji laxo (vincula).
uvoluji se v beru na se.
wyrci conicio (in vincula), infero

(mala in domum).
uzamykám praecludo (portas).uzavírámclaudo,| concludo.

saepio; (kolem) ciroumeludo,
circummunio; VOj u. agmen
cogo; v obkličují; u. smlouvu
foedus ico, přátelství amicitiam
iungo cum algo.

uzavření inclusio.
uzavřený člověk h. abstrusus.
úzce anguste.
uzda frenum; habenae; na u.

V.
v, ve in sadl.
vábím allicio, allecto, pellicio

(ad..), capio (ignaros).287]| Č.-L.

———————

držím coerceo algd, modero»
(irae).

uzdáti se videri.
uzdravuji sano algm;

vales00, recr6or.
uzel nodus.
území ager, fines, confinium,
úzkoprsý angustus.
úzkost angor, sollicitudo; ú, pů.

sobící anxifer (cura).
úzkostlivě anxie
úzkostlivost anxietas.
úzkostlivý anxius.
úzký angustus.
uzlovitý nodosus.
uzmouti v. beru, vzíti.
uznání (osobní) arbitrium; sen.

tentia, iudicium; — schválení
approbatio, comprobatio.

uznávám agnosoo (crimen); a,
za dobré probo; u. nevinným
absolvo. [pervenio.

uzráti maturesco, ad maturitatem
uzříti v. vidím, spatřiti [nimatio,
úžas horror, terror, stupor; exa.
užasnouti v. žasnu.
úžasný horribilis, immanis.
úžina angustiae, mare angustum,

fretum. [alad,
užírám depasco, mordicus aufero
užitečnost utilitas.
nžitečný utilis (dat neb ad..);

u. jsem prosum, 6x usu sum.
užitek v. prospěch.
užívám utor, fruor (alga re); ad.

bibeo (prudentiam); u. plně,
plnou měrou abutor (tempore).

užívání usus; jsem v u usitatus
sum; u. slov v nevlast. význ,
(katachrese) abusio.

užívaný usitatus.
úžlabí = údolí convallis, vallis,

vábný blandus.
vada vitium,mendum. (iurgium,
váda altercatio, convicium,rixa,



vadím se vdávám se
——

radím se altercor, rixor cum
algo.

vadím něčemu v. překážím, sto
jím v cestě.

vadnu flaccesco, marcesco.
váha pondus, momentum, aucto

ritas (decretorum), gravitas;
jsem na v-ách dubito; o vě
cech in dubio, anceps sum.

váhám dubito (inf.), cunctor,
moror.

váhání dubitatio, cunctatio.
vahatel! cunctator.váhavě© cunctanter,

tarde.
váhavost tarditas, segnities.
váhavý tardus, cunctabundus,

segnis, lentus.
váhy libra, trutina; jsem na vá

hách dubito (de neb věta táz.),
incertus sum; o bitvě anceps.

vak pera.
val agger; valem = houfně,

mocně, prudce v. foto.
valach cantherius,
válčím bello, bellum gero.
válec cylindrus; v. k posouvání

lodí sucula, scutula.
válečnictví rei militaris scientia.
válečník bellator.
válečný bellicosus (annus), belli

cus (laus), gen. belli (gloria).
valím, válím volvo, voluto algd;

dolů v. devolvo; W. se irruo,
irrumpo; concurro, confluo.

válka bellum; v. vypovídám
b. infero, indico alcui; v. skon
čiti debello, bellum compono;
doma a ve válce domi mili
tiaegue, domi belligue.

valný —veliký, ohromný ingens,
magnus, freguens; nevalně
mediocriter.

valy agger.
vana alveolus.
vánek aura, flatus.
vanoucí flabilis.
vanutí flatus.
vanouti v. věji.
vápno calx.289]| Č.-L.

segniter.

var aestus, fervor; k varu »ři
vádím fervefacio.

varuji moneo, admoneo; V. ge
vito, caveo, effugio alad.

Vary aguae (Neptuniae atp.).
vařím coauo.
vasal ambactus,
váš vester.
vášeň affectio, perturbatio animi;

furor; libido; cupiditas.
vášnivost aestus (ingenii).
vášnivý acer, iincitafus, ve

hemens.
vavřín laurus, laurea.
vavřínový laureus.
vaz commissura; — šíje v. toto.
vázán obstrictus (legibus, iuro

iurando), districtus (iudicio).
vázanka fasciola; v. stužka.
vazba constructio, iunctura; vin

culum; (trámů) contignatio;
—=vězení custodia, vincula,.

váznu haereo, haesito.
vážený honestus, honoratus.
váži vincio, ligo, obligo,

stringo algm alga re.
vážící pondo (corona aurea li

bram p.).
vážím pondero, pendo, examino

alad; v. si facio (parvi, magni,
pluris); vw.si velmi amplector.

vážně graviter, serio, asseveran
ter (logui); v. jednám assevero.

vážnost auctoritas, honor, digni
tas, caritas, gravitas, amplitudo,
gratia.

vážný gravis, serius; severus.
vbodnouti defigo (algd in alga

re), infigo.
včasně tempestive, in tempore,

opportune; mature.
včasný opportunus, tempestivus,
včela apis.
včera heri, here.
včerejší hesternus,

ob

| vdání nuptiae neb gerund.; na
v. nubilis,

vdávám filiam alcui in matri
monio colloco, in m-um do.

vdávám se nubo (alcui).
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vdavky veslování

vdavky nuptiae.
vděčím se gratificor (alcui), gra

fťumme praesto alcui.
vděčně grate, grato animo.
vděčnost gratia; animus gratus.
vděčný gratus.
vdechuji inspiro algd alcui.
vděk gratia, venia; v. učiniti

gratum facio; v. přicházíš gra
tus mihi venisti.

vdova vidua.
vdovec viduus.
vece inguit,
večer vesper; adv. vesperi, ve

spere, k v. sub, ad vesperum.
večerní vespertinus.
večernice vesper, Hesperus.
večeřadlo cenaculum.
večeře cena.
večeřím ceno.
vedení ductus (ductu); v. pře

actio; za v. někoho duce algo.
vedle iuxta, secundum, apud

(eum sedet).
vedlejší v. sousední; = poboční

alter, extraordinarius, levior,
secundus.

vedrati se penetro, irrumpo in..
vedro aestus; calores.
vedu duco; gero (bellum); = ří

dím rego alad; praesto alcui;
v. Si gero me (pro cive, sub
misse); V. zpět reduco; V. na
před praeduco; v. kolem cir
cumduco, circeumago; VW.do
vnitř introduco ; V. při causam
ago; V. pře causas actito; Ce
sta vede via fert (ad.).vejce ovum.

velbloud camelus, dromas.
velebím praedico, celebro, augeo,

Jaudibus effero algm.
vwelebně auguste.
velebnost maiestas; v.

granditas.
velebný augustus.
velekněz pontifex,
velení imperium.
veletok amnis.
velezrada perduellio.291]| Č.-L.

řeči

velezrádce
patriae.

velice magnopere, vehementer.
magni (facio atp.); tak v.tan.
topere, jak V. guantopere.

velikost magnitudo, amrlitudo
veliký magnus, grandis; tak v

tantus, jak V. guantus.
velitel dux, praefectus, magister

imperator. ;
velitelka domina.
velitelský imperatoris, impera.torius.
velitelství imperium;praefectura
velkodušnost animi magnitudo
velkodušný magnanimus.
velkolepě magnifice.
velkolepost magnificentia,
velkolepý v. nádherný.

proditor, hostig

velmi admodum, magnopore.
w. mnoho plu"imum. !

ven foras.
venčí: z v. extrinsecus.
venkov rus; na venkově rurj

na venkov rus. '
venkované homines rustici, rup

colentes.
venkovský agrestis, rusticus.
venku foris; extra; rure.
vepř porocus, sus.
verbíř conguisitor.
verš versus.
veřeje valvae.
veřejně palam, publice, in pu.

blico, coram omnibus.
veřejnost publicum.veřejný| publicus,communi+

(loca), forensis (vita).
ves vwicus.
vesele hilare, hilariter; laete,
veselí laetitia, gaudium.
veseloherní comicus, heree v

comoedus.
veselohra comoedla,
veselost hilaritas.
veselý laetus, hilaris.
veskrze penitus; plane, omnino
veslař remex.
veslo remus.
veslování pulsus remorum.
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vesluji

vesluji remigo.
vyesmir universum, mundus, uni

versitas.
vesnice vicus.
vesnický rusticus, agrestis.
vesničan homo rusticus.
vespodinfra.
vespolek inter nos, se;

mutuo, in vicem.
vespolný mutuus.
veškeren cunctus, universus.
veta jest actum est de algo.
veterán veteranus.
vetchý obsoletus, tritus.
vetkávám intexo.
vetříti se se insinuare (in ami

citiam alcs), irrepero,
vévoda dux, imperator.
vezdejší cotidianus;

haec vita.
vezu veho, porto; V. Se vehor;

V. 86 mimo.. praetervehor;
v. za někým supporto, subveho
(frumentum exercitui).

věc res, causa (armis inferiores,
non causa); hlavní v. caput
(disciplinae); jest věcí někoho
alcs est.

věčnost aeternitas.
věčný aeternus, sempiternus; v.

pamět aeternitas.
věda disciplina, doctrina, ars

(nihil esse ulla in arte, dguod
ipse nesciret); vědy litterae.

vědění scientia.
vědomí conscientia (bene actae

vitae); notitia alcs rei; bez v.
inscio, imprudente alauo.

vědomost scientia, notitia alcs
rei. [sapientia.věhlas| consilium,prudentia,

věhlasný v. slavný, moudrý.
věji flo, spiro, aspiro.
vějíř Aabellum,
věk aetas, aevum, tempus; V.

příští posteritas; vysoký v.
senectus; ve věku 10 let decem
annos natus.

věnčím corono alad,
impono alcui.298]| Č.-L.

život v.

coronam

větev

věnec corona, v. vavřínový
laurea; v. za zachránění ob
čana (corona) civica; V. Za
slezení zdi corona muralis;
v. z trávy za osvobození oble
ženého města corona graminea;
v. za slezení lodi corona navalis.

věnný dotalis.
věno dos.
věnování dedicatio.
věnovati dico; v. posvětiti, od

dati.
věrnost fidelitas, fides.
věrný fidus, fidelis, devotus; =

pravdivý verus.
věnuji tribuo, dico aleui alad,

knihu atp. dedico; péči atp.
confero (curam, studium ad..);
V. Se dedo me alcui rei, in
cumbo (in rem publicam), ope
ram do alcui rei; práci v. 0pe
ram navo (tibi).

věrnost fidelitas, Ades.
věrný fidelis, fidus.
věrohodnost auctoritas, fides.
věrohodný fide dignus, gravis;

o věci: credibilis,
věrojatně credibiliter,
věrojatný credibilis,
věrolomnost perfidia.
věrolomný perfidus, foedifragus

(Poeni).
věru v. zajisté.
věřím credo, aceredo (vix acere

dens).
věřitel creditor.
věštba oraculum, fatum (Sibylli

na); vaticinatio, carmen, (ptačí)
augurium.

věštec, věštkyně vates; fatidi
cus, -84; v. z vnitřností zvířat
extispex.

věštění vaticinatio; z pozorování
ptáků auguratio, z vnitřností
extispicium.

věštím divino, praedico algd,
věštírna oraculum.
věta enuntiatum, comprehensio.
větérek aura
větev ramus.
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větrný vládnu

větrný ventosus.
větřík aura. (algd.
větřím něco praesagio, odoror
většina plerigue, maior pars,

plures.
vězení carcer, vincula, custodia;

do v. uvrci in vincula conicere.
vězím haereo, haesito, adhaereo

(dat.).
vězním in catenis teneo.
věž turris.
vháním compello, pello; demitto

(eguum in flumen).
vhazuji inicio (algd alcui).
v hloubi penitus.
vhod opportune, gratus.
vhodně apte (fit).
vhodný aptus, idoneus, commo

dus, accommodatus,opportunus,
aeguus; velmi v. peridoneus.

vcházím v. vstupuji.
vchod introitus.
více plus, magis, amplius; ultra.
vícekrát saepius.
víčko palpebra.
vídám viso, visere soleo,
vidění visus; visum, species,
vidím video, cerno, conspicio.
viditelný aspectabilis; gui oculis

cerni potest.
vidle furca.
vichr procella. [vacillo.
viklám labefacio, concutio ; v. Se
viklání se vacillatio.
víko operculum.
víla nympha.
vilnost libido.
vilný libidinosus.
vím scio; novi, cognovi.
vina culpa, vitium, erimen, error,

noxa.
vinař vinitor.
vinice vinetum, arbustum.
viním accuso, compello, incuso

alam alos rei, crimini do (algd
alcui), crimen infero, intendo
in algm.

vinný reus, noxius, sons.
vinný vinarius (cella).
víno vinum.295]| Č.-L.

——
vinobraní vindemia.
vinu torgueo, volvo alad.
VÍr gurges, vertex; turbo.

víra „Řd0s, opinioř V. dávámcredo, aceredo; víře é
eredibilis. ' podobný

visím pendeo, haereo; v. dolů
dependeo; V. nad.. impendeo
„aleui. [Suspensus

visutý pensilis (horti), pendens.
vítám saluto algm, salvere iubeg

algm.
vítání salutatio.
vítaný gratus, idoneus, acceptusvítěz victor.
vítězím vinco algm.
vítězný victor (exercitus); v

pomník tropaeum; v. oblouk
arcus triumpbalis.

vítězosláva : u v. triumphana,
vítězství victoria; tropaeum; v

slavím nad někým triumpho de
algo.

vítr ventus; jižní v. auster:
severní v. aguilo, boreas; zá.
padní zephyrus; Sev. záp, v,
Corus; jihových. eurus; pas
satní v-y etesiae.

vjezd slavnostní triumphus.
vjíždím invehor (in urbem), in.

gredior.
vkládám impono, interpono, in

sero, intericio, iniungo; colloco
(praesidium).

vkročení introitus, ingressus.
vkročiti ingredior (pontem), in

tro (limen, urbem, in taberna
vkus elegantia. [culum),
vkusně eleganter.
vkusný elegans.
vláčím traho; branami oceo.
vláda imperium, dominatio, res

(-rum); vw. 86 zmocniti rerum
potior, regnum ococupo.

vladař princeps.
vládce dominus.
vládnu dominor (in algo; in

algm; inter suos), impero (cu
piditatibus); regno;j in potestate
habeo alad.
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vládychtivost

vládychtivost regnandi cupi
ditas.

vláha humor.
vlákno fibra.
vlas capillus, orinis; vlasy capilli,

coma, crines.
vlasatice cometes, stella crinita.
vlasatý capillatus, comatus, pro

misso capillo.
vlast patria, [amans.
vlastenec bonus (plur ), patriae
vlastenecký pius, patriae amans.
vlastenectví amor patriae.
vlastní suus, proprius; privatus,

domesticus; germanus; v. bratr,
sestra germanus, -a.

vlastnictví possessio (bonorum);
v. majetek.

vlastník possessor, dominus.
vlastnost proprietas, vis; (vyni

kající) virtus; přirozená v. na
tura; někdy geni!. 8 est.

vlaštovka hirundo.
vlažnost tepor.
vlažný tepidus; jsem v. tepeo.
vlčice lupa.
vleku traho; rapio.
vlévám infundo algd in alad;

v. se influo,
vlhkost humor.
vlhký humidus; jsem v. madeo.
vlhnu madesco.
vlídně comiter, humane.
vlídnosthumanitas, comitas,com

munitas, mansuetudo, affabi
litas.

vlídný comis, affabilis, facilis.
vlichotiti se se insinuare in ami

citiam alcs.
vliv auctoritas, potentia, vis.
vlk lupus.
vlna lana, coma.
vlnatý lanosus.
vlnění mořské salum.
wlněný laneus (pallium).
vlním Se fluctuo.
vlnobití v. příboj. [doles.
vloha, -y facultas, ingenium,in
vlouditi se irrepo (in algd), in

sinuo me (inter. .).297)| Č.-L.

voják

vměšuji admisceo alad alcui;
V. Se immisceo me (bello).

vnada illecebra, esca.
vnadidlo esca (malorum), invi=

tamentum, ilecebra.vnadný| venustus,| delicatus,
suavis,

vnady blandimenta. [algd.
vnáším infero, importo algd in
vně extra (opak intus) 8 akk.
vnějšek pars exterior.
vnější externus, exter, extraneus

(causa); exterior.
vnikám penetro, intro (in..),

permano (sucus ad iecur); v.
nepřátelsky irrumpo, invado.

vniknutí irruptio.
vnímán sentio, capio algd.
vnitro v. nitro.
vnitrozemský mediterraneus.
vnitř inftus; intra.
vnitřek interior, pars inferior;

v. země viscera ferrae.
vnitřní intestinus.
vnitřnosti viscera; obětnícn zví

řat exfa.
vnučka neptis.
vnuk nepos.
vnuknouti inicio, euggero alculalad;admoveo© (desiderium

alcui).
vnuknutí monitus; z v. monente

algo; v- ím božím divinitus.
voda agua, v. vystouplá allu

vies; Sstojatá stagnum; Vv-u
opatřuji aguor; opatřování
V-y aguatio.

vodař (nosič vody) aauator.
vodím v. vedu.
vodnatelnost agua.
vodní aguatilis (bestia);

hany hydraulus.
vodojem receptaculum aguarum.
vodorovný libratus, eguilibris.
vodovod agua (Appia), aguae.
Voj na pochodě agmen; zadní v.

agmen novissimum, přední pri
mum 8.

vojančina militia.
voják v. vojín.
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vojenský vrhám

vojenský militaris.
vojenství res militaris,
vojevůdce imperator, dux.
vojín miles; lodní v. classiarius;

mladý v. tiro; starý, vycvi
čený v. veteranus; v. 8 dvoj
násobným žoldem duplicarius.

vojna militia; — válka bellum.
Vojsko exercitus, copiae; v. ná

mořní classiarii; vw.žoldnéř
ské mercennarii milites; v. sbí
rám exercitum scribo.

volák bubalcus.
volám clamo, clamito; voco, ex

cito algm; V. stranou sevoco
alam. (mor.

volání (==křik) convicium, cla
volba ocreatio, assumptio (algd

dignum a-ne); volby comitia;
v. doplňovací cooptatio.

volební právo ius suffragii.
volím deligo, creo, (consulem,

dictatorem, collegam, ducem),
sumo (ducem), capio (sacerdo
tem), dico (dictatorem) ; V. ma
místo někoho substituo;radě
ji v. praeopto, malo.

volně libere.
volno jest licet.
volnost licentia, libertas.
volný liber, expeditus, apertus,

patens; dissolutus, luxus (ba
bena); k něčemu v. = ochotný
promptus, paratus.

voním oleo (bona unguenta), re
doleo (vinum); v. k něčemuol
facio alad. [drus).

vonný bene olens, odoratus (ce
voňavky odores.
Vor ratis.
Vvosa vespa.
vosk cera.
voskový cereus.
vous — vousy barba; dlouhý v.

b. promissa; bez V. imberbis.
vousatý barbatus,
vousky barbula.
vozataj v. vozka.
wozík elegantní, dvojkolý car

penfum.299]| Č.-L.

—————

vozka auriga. incu
vpád incursio, excursio. irruptia
vpadnouti incido (in foveam):invado, irrumpo, irruo; ,

řeči interpello algm. p vedo
vpaluji inuro (notam alcui),
vpíti combibo,
vplétám intexo alad alcui rei
vplížiti se adrepo (ad amicitiam)

irrepo (in tabulas municipio.rum).
vplouti invehor (in portum).
vpouštím intromitto, im- algm
vpravuji insero (algd in nek

dat.), impono algd.
v předu ante (pugnare), in fronte,
vrabec passer. alcui,
vracím něco reddo, restituo algd
vracím se redeo, revertor, reci.

plo me. [carius.
vrah interfector, homicida, si.
vrána cornix.,
vraný niger.
vrásčitý rugosus.
vráska ruga.
vrata porta, fores.
vratkost fragilitas, imbecillitag,
vratký caducus, instabilis, fu

xus, fragilis, futilis.
vrátný ostiarius, ianitor.
vrávorám titubo, vacillo.
vrávorání titubatio.
vraziti někam irrumpo (in pro

vinciam); vw.vrážím.
vražda caedes,nex ; homicidium;

vraždou poskvrňuji funesto.
vraždění caedes. [algm,
vraždím caedem facio; iugulo
vražedný funestus.
vrážím infigo, defigo, (sicam in

corpore), demitto (sublicas);
nepřech. allidor (ad scopulos),
offendo (caput ad alad).

vrba salix.
vrboví salictum.
vrhám iacio, conicio; mitto;

v. vstříc obicio; V. Se conicio
me, (dolů) praecipito; na ko
lena procumbo, provolvor ad
genua alcs.
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vrhání

vrhání coniectio (pilorum).
vrhcábnice alveolus.
vrch pars superior; vrchol

cacumen, fastigium, 8ummus
(mons); vrchy také altitudines;
na vrchu in summo; vrchu na
býti vinco, superior discedo.

vrchní superus; summus; v. šat
amictus.

vrchol culmen, fastigium, colu
men, cacumen ; summus (mons).

vrchovatě cumulate, accumulate.
vrchovatý cumulatus.
vroubím circumcludo, cingo.
vroucí fervidus, ardens; supplex;

v. vru.
vrozený innatus, genuinus.
vrstevník aegualis.
vršek cacumen (arboris), caput

(iecoris).
vrtám terebro, perforo alad.
vrtkavost varietas, mobilitas, in

constantia. [stans.
vrtkavý varius, mobilis, incon
vrtošivý fastidiosus.
vru ferveo, aestuo.
vrub incisura; na svůj v. sua

sponte; suo sumptu.
vrývám insculpo (in mentibus),

incido (legem in aeg, foedus in
columna).

vrzám strido.
vřava tumultus, strepitus.
vřelost fervor.
vřelý fervidus, vehemens.
vření aestus, fervor.
vřeteno colus.
vřezati incido algd alcui rei.
vřítiti se irrumpo, irruo.
vsaditi impono,inseroalgdin..;

sero (arbores).
vsednouti conscéndo (navem,

eguum).
vskočiti insilio (in eguum).
vssáti combibo (artes, imbuo

me alga re,
vstávám surgo, exsurgo; v. před

někým assurgo alcui; v. od
stolu calceos posco. [in..

vstaviti impono aleui algd, algd901]| Č.-L.

vtisknouti

vstoupení ingressus,
do lodi conscensio.

vstrčiti insero (caput in tentoria,
manum in ignem), immitto
algd in.,

vstřebati absorbeo.
vstříc obviam; v. jdoucí obvius.
vstup introitus.
vstupuji intro (urbem), introeo

(in urbem); do lodi: conscen
do navem; V. mezi.. intercedo.

však sed, autem, vero.
všecek totus, omnis; v. všechen.
všední vulgaris, communis, co

tidianus, ignobilis, humilis.
všechen omnis, cunctus, univer

sus; ftotus; všechno omnia;
všeho všudy omnino.

všelijak varie.
všeliiaký varius, varii generis,
všeliký omnis.
všeobecně generaliter, genera

tim; vulgo; v. vůbec.
všeobecný generalis; communis,
všímám Si respicio, specto alad;

observo algd; nevšímám s
neglego, contemno alad.

vštěpovaný adoptivus(nobilitas).
vštípiti infigo (alcui algd), im

primo algd alcui (nobis notit:ae
rerum).

všude ubigue, omnibus locis.
vtáhnouti v. vcházím; v. do sebe

duco, imbibo, traho alad.
vtékám influo (in Rhodanum).
vtěsnati coarto algd in alad.
vtip acumen ingenii; sales, facefe

dictum.
vtipkář dicax.
vtipkování dicacitas.
vtipkuji iocor, alludo (Homert

versibus).
vtipně facete, festive.
vtipnost facetiae, festivitas.
vtipný facetus, callidus, festivus;

vt. protivy v řeči festivitates.
vtíravost procacitas.
vtíravý molestus, procax.
vtisknouti imprimo (vestigia i

alga re), infigo (algd alcui).
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vtisknutí vydávám

vtisknutí impressio.
vtrhnouti invado, irrumpo, in

tro-, ingredior.
vtrhnutí v. vpád.
vůbec omnino, vulgo, denigue.
vůči ad, erga s akk.; coram,

praesente algo.
vůdce dux, caput (belli).
vůdcovství: pod v. duce algo.
vůdkyně dux. [circum-,
vwůkol ciroum, circa; předponou
vůl bos.
wůle arbitrium, arbitratus, vo

luntas, nutus, numen; dobrá
w. benevolentia; poslední v.
testamentum; k vůli causa,
gratia 8 předch, gen.; po v.
jsem obseguor, morem gero,
commodo (alcui); proti vůli
někoho invito algo.

vůně odor.
vůz vehiculum, curru8; curri

culum, carrus; rheda, petorri
tum, carpenfum, essedum

vy vos.
vybájený adumbratus (opinio),

commenticius (civitas Platonis).
výbava — věno dos.
vybavuji expedio; libero alam

alga re; = věno dávám doto;
bohatě vybavený dotatus.

výběr dolectus (verborum), elec
tio, selectio.

výběrčí coactor, exactor.
výběžek do moře lingula.
vybídnutí exhortatio; provoca

tio; k v. admonitu, hortatu,
ales, auctore algo.

vybíhám procurro, excurro; =
vyčnívám promineo.

vybírám lego, eligo, deligo, se
ligo; excerpo, promo, depromo
(pecuniam ex aerario), eximo;
o daních exigo.

vybíravý fastidiosus.
vybízím v. napomínám.
vyblednouti decolorfio,pallesco.
vyblednutí barvy decoloratio.
vybočují excedo, recedo, de via

deflecto; z mezí evagor,803]| Č.-L.

——————

vyboj ovativ. dobýti, zmoenitisevýbor —=výběr v. f0t0: jirar.
"delooti, Hos. > Jinak

výborně egregie, praeclare:
výborný. '

výborný egregius, eximius op
timus, praeclarus, Bingularis
praestans, excellens, '

vybouřiti se defervesco.
vybraně eleote (logui), apparate

distincte, eleganter, exguisite
vybraný delectus, electus, ge.

lectus, exguisitus; (= vkusný)
delicatus (versus), elegans,

vybrati (vyprázdniti) exhaurio:
v. vybírám '

vybřednouti emergo, evadoex.
vybudování exaedificatio, ex.structio.
vybývám religuus sum, rmsto

supersum; — vybavuji v, toto,
vycediti krev sanguinem pro.fundo.
vycpati effarcio alad.
vycvičený exercitatus,
výcvik exercitatio. (luas),
vycvikovati condocefacio (be.
vyčerpávám exhaurio; (vodu)exanclo.
výčet enumeratio, dinumeratio,
vyčíhati v. číhám.
vyčistiti expurgo alad.
vyčítám (počítám) dinumero,

enumero; (vytýkám) obicio
obiecto, exprobro alcui algd, ?

výčitka obiectatio, opprobrium,
exprobratio, vituperatio; v-yčiním v. kárám.

vyčkávám exspecto.
vyčnívám emineo, promineo,

exsto (capite ex agua).
vydání (peněz) impensa, sump

tus; v. knihy editio; v. města
atp. deditio, traditio.

vydatný efficax.
vydávám edo, trado, prodo, de

do, exhibeo; v. v šanc (libidini)
addico, deperdo, desero (vitam),
obicio, offero; o úrodě fero,
effero; hlas vocem mitto, vůni
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výdech vyhynouti—

odorem spargo, oleo; V. Se
někam v. vycházím, dávám se.

výdech anhelitus, halitus.
vydechuji efflo (animam), anhelo

(frigus), exhalo, exspiro.
vyděditi exheredo algm.
vydělati vyzískati luecror,

guaestum facio; == prací zjed
nati mereor alad.

výdělek auaestus, lucrum.
vyděračství : z vw.obžalovati

repeftundarum voco algm.
vydlabati excavo (= dutým uči

niti); exsculpo (= vysekati
simulacrum).

vydlážditi v. dláždím,
vydrancovati depopulor, spolio,

diripio (urbem).
vedrati se enitor (in verticem

montis, in aperta).
vydrati něco v. vyrvati.
vydražujiliceor algdnebnepřech.
vydržuji tolero, alo algm.
vydutý v concavus.
vyháním pello (algm e foro, ci

vitate), expello, eicio, exagito,
propello (pecus extra porfas),
extrudo, exigo, exturbo (ho
mines 6 possessionibus).

vyhasnouti exstinguor, restin
guor.

vyhazuji eicio, proicio, excutio;
o koni calces remitto, calcitro.

výheň fornax.
vyhladiti v. vyhlazuji.
vyhlásiti edico; v. vyhlašuji.
vyhláška edictum.
vyhlašují praedico, edico, pro

nuntio, renuntio (úředníka);
za nevinna absolvo algm culpa.

vyhlazení internecio, exstinciio,
vyblazuji — hladím polio, ex

polio; — ničím exstinguo, abo
leo alad.

výhled prospectus.
vyhledati exguiro (iter); v. vy

hledávám.
vyhledávám guaero, anguiro, re

guiro algd.
vyhlídka prospectua.305]| Č.-L.

vyhlížím prospicio (ex castris
in urbem); někoho exspecto
alam; něco speculor alad.

vyhloubený cavatus.
vyhlubuji cavo, excavo.
vyhnanec exsul; extorris; v.

jsem exsulo. [eiectio.
vyhnání expulsio (vicinorum),
vyhnanství exilium; fuga; ve

v. žiji exsulo.
vyhnouti se devito, evito (dolo

rem); v. vyhýbám se.
výhoda commodum, bonum, op

portunitas, utilitas; zisk v.
toto.

vyhoditi peníze na něco conicio
pecuniam in algd, též profundo
pecuniam ; někoho ven extrudo
(e senatu, in viam), eicio.výhodnýutilis;| opportunuas,
commodus. [v. vyhošťuji.

výhost dávámmissumfacio algd;
vyhošťuji relego, exilio afficio

algm, eicio (e senatu), exter
mino; removeo, moveo algm
(senatu); v. vyháním,

vyhotovuji conficio alad.
vyhovuji obseguor alcui, satis

facio (petenti).
vyhození iactura (servuli vilis),
vyhrabuji eruo, effodio.
vyhraditi něco = vyjednati pa

ciscoralgd; vyhražený pactus.
vyhráti lucror, vinco; proelio

superior discedo, proelio vinco.
vyhrnouti se se profundere, se

effundere, se eicere,
vyhrožování minatio, minae.
vyhrožuji comminor (inter se);

minor, minitor (aleui morfem).
výhrůžka minae,
výhrůžný minax.
vyhřívám se apricor.
vyhřívání se apricatio.
vyhubiti exstinguo, deleo, 00

cido alam,
vyhýbám se vito, fugio, defugio,

effugio, subterfugio alad.
vyhynouti exstinguor, intereo,
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vycházím vylhávám

vycházím exeo, egredior,excedo,
prodeo (in publicum ex portu),
evado, procedo (ante portam).vychladitirefrigerok
vychladnouti refrigeror, refri
gesco.

vychloubání iaetatio, ostentatio.
vychloubám se v. chlubím se.
vychloubavý v. chlubný.
východ ortus, exitus; při v.

slunce sole oriente; počátek
v. toto.

vychování educatio, disciplina;
pa v.někoho dáti algm educan
dum trado.

vychovatel educator.
vychovávám educo; alo, nutrio.
vychrliti evomo (orationem);

proicio (verba).
vychvaluji laudo, laudibus ef

fero alam, praedico (algd de
alguo); v. do nebe ad astra
tollo.

vychvátiti eripio alcui algd.
vyjádřiti comprehendo(rem plu

ribus verbis), dico, enuntio.
vyjasňuje se disserenascit.
vyjasňuji sereno alad.
vyjednati depaciscor (alad cum

algo), fransigo (algd cum algo).
vyjednávám ago cum algo de..,

tracto (de condicionibus).
vyjednavatel internuntius.
vyjevuji enuntio, patefacio, in

vulgus profero alad.
vyjímám excipio; eximo; vyjí

maje, vyjma excepta sapientia,
exceptis vobis duobus.

vyjímám excipio algm, eximo
alam de numero; v. vynímám.
jimka exceptio.

vyjíždím evehor (in altum); v.
si na někoho inveho in algm,
increpo, increpito algm.

výkaz tabula, index.
vykazuji attribuo (locumalcui).
výklad explicatio, explanatio,

expositio, interprefatio; v. do
mnělý coniectio, coniectura.

vykladač interpres, explanator,807]| Č.-L.

—

7 „OK
explicator; -telka explicatri
v. blesku fulgurator.

vykládám explico, expono 6x
plano, interpretor alad; = vypravuji edissero,

výklenek fornix.
vyklízím exporto algd; vacuum

facio alad.
vyklouznouti elabor (e..).
vykonávám conficio (mandata)

perfungor (laboribus), exge.
guor (mandata), perago (propo
situm).

vykonavatel actor (rerum).
vykopávám effodio, eruo algd
vykořeňuji exstirpo, tollo algd
vykořisťuji compilo(sapientiam).
vykoupati lavo algd; v. se Ver.luor.
vykoupiti v. vykupuji.
vykoupení redemptio ales; od

něčeho genit.
vykračuji (si) incedo.
vykrádám se subduco me (dg

circulo).
výkres pictura, imago.
vykročiti egredior (e vita).
vykroutiti extorgueo (arma ©

manibus).
vykřesati oheň ignem elicerela.

pidum conflictu neb e silice,
výkřik conclamatio.
vykřiknouti clamorem tollo,
výkup redemptio.
výkupné pretium redemptionis,
vykupuji redimo algm.
vykvětám effloresco (utilitas ex

amicitia).
výkvět flos; delecti, robur.
vylákati elicio (algm in pcoe

lium).
výlet excursio.

"vyletěti provolo, evolo.
vylévám effundo, profundo.
vylézti někam evado (in Capi

tolium), enitor; odněkud pro
repo (animalia terris).

vylhaný assimulatus (alia vera,
alia a.), ctus.

vylhávám ementior (omnia).
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vylíčení„T

vylíčení domonstratio, descriptio.
vylíčiti exprimo, demonstro, de-.

pingo (vitam), expingo.
vylichotiti eblandior.
výloha impensa, sumptus.
vylomiti effringo, re-.
vyloučiti excludo; v. vylučuji.
vylouditi elicio (algd).
vyloupení expilatio (sociorum).
vyloupiti diripio, exspolioalgd,

expilo (8ocios, armarium).
vyloviti expiscor.
vylučuji relego, segrego, remo

ve0, secerno, seligo, separo,
excludo algm.

vyluzuji elicio (vocem).
vymáhač (daní) exactor.
vymáhám reposco, exigo algd.
vymáhání dluhu exactio.
vymanění liberatio.
vymaniti v osvoboditi atp.
vymazuji deleo, liturá tollo a!gd.
vymetám oeverro.
vymezení definitio.
vymezený definitus.
vymezuji definio, describo (legi

bus algd), termino.
mě uber.

vyměňuji commuto (captivos,
verbum cum algo, gloriam cum
caritate).

výměna communicatio; commu
tatio (captivorum); v. peněz s
ažiem collybus,

výměr definitio.
vyměření dimensio.
vyměřuji metor, emetior, di-,

discribo ; —=stanovímiconstituo,
definio; praecipio, praescribo.

vymiňuji si deposco (provin
ciam), paciscor alad.

vymírám emorior, [zím.
vymizeti z paměti excido; v. mi
vymlouvám se na něco excuso

(valetudinem).
vymluviti někomu něco eruo,

dissuadeo aloui algd.
výmluvně facunde, diserte.
výmlauvnost eloguentia; (přiro

zená) facundia309]| Č.-L.

výpad

výmluvný disertus,
facundus.

vymrštění emissio (teli).
vymrštiti něco emitto alad.
výmysl commentum.
vymýšlení excogitatio.
vymyšlený fictus, commenticius.
vymýšlím excogito, fingo, con

fingo, comminiscor.
vymýtiti exstirpo (humanitatem

ex animo).
vymývám eluo algd.
vynadívati se videndo satior.
vynadiviti se satis mirari.
vynakládám loco, pono, colloco

(operam in alga re); (péči) con
fero (curam, studium, diligen
tiam ad.., in..); peníze im
pendo, insumo (pecuniam ad.
in alga re).

vynález invenfum.
vynalézám invenío, reperioalgd.
vynálezce inventor.
vynasnažiti se operam do alcui

rei, elaboro (pro.., ad..),
nitor. [tollo (laudando).

vynáším effero, exporto; ex
vyndavám expromo, promo algd.
vynikající praestans;v. vynikám.
vynikám exsto (capite ex agua);.

excello, (in ..; alcui alga re),
antecello, emineo, antecedo,
praesto 8 3. (nad někoho) su
pero alguem; vyvstávám
promineo, emineo, exsto.

vynímám depromo (pecuniam
ex aerario), expromo, promo
(aurum ex armario); ost. v. vy
jímám.

vynořiti se emergo (e flumino).
výnos fructus (agrorum); = ná

Jez decretum, scitum.
výnosnost fertilitas.
výnosný ferax, fructuosus, guae-

stuosus. [torgueo (obsides).
vynucuji exprímo, exigo; ex
vyobrazení imago.
vyorati exaro.
vypáčiti effringo, re-. |sus.
výpad eruptio, exoursio, excur

eloguens;
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vypadám

vypadám dobře,pěkně atp. pul
chra specie sum, v. děsněhorreo.

vypadnouti elabor, excido (gla
dius de manibus); v. z města
atp. erumpo, eruptionem facio.

vypálení exustio.
vypáliti exuro (villas); znamení

v. notam inuro alcui. [por.
výpar exhalatio, anhelitus; va
vypařuji exhalo algd. (tio.
vypátrání exploratio, investiga
vypátrati exploro, exguiro,

eruo; investigo, indago; in
venio.

vypíchnouti oči oculos effodio.
vypilovati elimo, expolio.
vypínám Se iacto me, glorior,

superbio; praepono me (aliis).
vypírám eluo (maculamvestium).
vypískati herce eicio, explodo,

exsibilo.
vypisuji (něco)perscribo; (z ně

čeho) exscribo.
vypiti epoto (venenum), (= až

na dno) haurio (voluptates).
vyplácím erogo (pecuniam), ex

pendo (auri pondo centum), ex
solvo, solvo, numero (pecu
niam alcui).

vyplašiti exterreo algm.
plaziti jazyk linguam exsero.

vyplemeniti v. vykořeniti.
vyplenění direptio, spoliatio (fa

norum).
vypleniti devasto, spolio alad.
vyplniti se evenio, evado (guod

somniavimus).
výplň complementum.
vyplňaji expleo, compleo, im

pleo, effarcio algd alga re;
v. rozkaz mandata exseduor;
v. vůli morem gero alcui; v.
prosbu petenti satisfacio.

vyplouti enavigo, vela ventis do,
profciscor.

vyplovati enato.
vyplývám profluo,mano; orior;

z toho vyplývá seaguitur, ut.
očet ratio.

vypočítávám numero, e-, re-,

8u) Č-I.

vypravovatel

di-; rationem alcs rei ij
computando algd invenio.

vypočítavý ambitiosus(amicitia)
vypoštený ratus (astrorum ordj.nes).
vypodobení efictio.
vypodobuji effingo; v. vylíčiti
vypomáhám subsídior; v po.

máhám.,
výpomocný subsidiarius.
vypouštím emitto; V. ducha

animam efflo, vitampono,
výpověď dictum (Catonis), ele.

gium (Solonis); illud s gen,.
v. soudcovaiudicium, sententia:
v. věštírny oraculum, respon,
sum.

vypovězenec exul.
vypovězení relegatio, deportatio

(in insulam); proscriptio, aauag
et ignis interdictio. :

vypovídám verbis exprimo algd:
sententiam dico; přátelství re.
nuntio, válku iúdico, infero
do vyhnanství exilio afficio, in
exilium eicio, relego algm.

vypracovanýpečlivě elaboratus,
vypracovati conficio, perficio

elaboro (algd). '
vypráhlý aridus.
vypráhnouti exaresco, torreor,
výprask verbera.vypráskatiněkomu| verbero

algm, verberibus caedo alagm.
výprava profectio, expeditio;

missio, legatio; divadelní v,
choragium; nádherná v. appa
ratus; loupežná v.latrocinium;
v. zásobovací frumentatio;
kupecká v. (přes moře) navi
gatio.

vypravení ablegatio (iuventutis
ad bellum), missio (legatorum).

vypraviti comparo (exercitum),
naves armo, instruo; adorno
(testium copiam); — vyslati,
poslati v. toto; — vypravuji v.
toto.

vypravování narratio.
vypravovatel narrator.

n60 ;
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vypravuji

vypravují narro, enarro, refero,
edissero, trado algd; — pryč
posílám ablego (pueros vena
fum); =—shromažduji comparo.

vyprazdňuji exhaurio, vacue
facio, vasto, exinanio algd.

vyprositi corrogo (pecuniam,
auxilia); precibus impetro algd
ab algo, deprecor (pacem).

vyprošťuji expedio; libero algm
alga ré; V. se exuo me alga re.

vyprošuji si deprecor (pacem).
vyprovázím exseguor,proseguor

alam, comitor algm,
vypršeti (o čase) praetereo.
vypsání v. popis, vylíčení.
vyptávám se guaero, exguiro,

perguiroalgdex algo, percontor,
interrogo, rogo algm.

vyptávání percontatio,
vypučeti progermino.
vypuditel expulsor, exactor (re

gum) -ka, expulfrix (vitiorum).
vypuditi deicio (de possessione

imperii), v. vyháním.
vypůjčiti si mutuor (pecuniam).
vypůjčuji na úroky faeneror,

mutuum 8umo algd ab algo.
vypuklá práce emblema, opus

caelatum.
vypuklina v. předch.; v-mi zdo

bím caelo alad.
vypuknouti coorior (bellum,

pestilentia), prorumpo (magna
vis morbi).

vypuštění emissio.
výraz significatio, pronuntiatio;

— slovo v. toto.
vyraziti provolvo, evolo, pro

curro, prorumpo, erumpo, pro
ripio me; €eicio me; přech.
elido (alad), perfringo (fene
stram).

výrazně expresse.výraznostargutiae.| [pressus.
výrazný argutus (oculus), ex
výroční anniversarius.
výrok dictum, efatum, elogium,

enuntiatio, enuntiatum; illud
8 genit., sententia.3181| Č.-L.

vysílený

vyroniti slzy lacrimas profundo.
vyrovnání aeguatio (bonorum),

(sporu) compositio; v. smíření.
vyrovnati exaeguo, adaeguo,

compenso (vitia senectutis dili
gentiá); == v pořádek uvádím
compono (res); decido (omni
bus rebus acfis ac decisis);
satisfacio aloui.

vyrovnávám se aeguo (alad),
adaeguo (algd),aeguiparvo(alad);
conseguor (algd); v. se s někým
v. předch.

vyrozuměti intellego algd.
vyrudlost decoloratio.vyrůstám| enascor(capillus),

nascor; == dospívám v toto.
vyrušení avocatio (ab).
vyrvání ereptio.
vyrvatieripio, extorgueo,evello,

avello (de matris complexu),
eripio.

výřečnost facundia.
výřečný facundus.
vyřezávám exseco (fundum ar

marii, linguam).
vyřinouti se effundor, emico.
vyřítiti se erumpo, prorumpo,

provolo, evolo, proripio me.
vyříznutí exsectio (linguae).
vyřizuji perficio; expedio, tran

sigo algd; exseguor, conficio
(mandata, negotium); — ozna
muji, hlásím atp. v. toto.

vyřknouti edico, effor.
vysazuji expono; tollo, levo (i

(ourrum); peníze numero, di
numero; — vystavuji (se), vy
dávám se offero me alcui rei.

vysekávám excido (arbores);
V. se eripio me e manibus ho
stium.

výsev sementis.
vyschlý aridus.
vyschnouti exaresco (fontes).
vysílám mitto, emitto; delego,

adlego algm.
ovysílený fessus, exhaustus, con:

foctus, defectus, effetus.
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vysiluji vyšetřenýGr.
vysilujienervo,infirmo,eneco,| vystavětiexaedifico;exstruo.

)conficio, zvl. pass. alga re con
ficior. [tate).

vyskakuji exsulto (egui feroci
vyskočiti prosilio; insilio inalgd.
vyskytuji se existo, offeror (0c

casio), Occurro; perf. exortus
sum (servus, gui eum acocuset).

vyslanec legatus, orator.
vyslanectví, -tvo legatio; legati.
vyslání missio.
výsledek exitus, eventus, even

tum, effectus, proventus.
výslech interrogatio (testium),

guaestio; bez V-ucausáindicta.
vyslíditi v. slídím.
vysloužilec veteranus; v. vy

zvaní k další službě evocati.
vysloužiti emereor (stipendia

emerita).
výslovně nominatim (praecipio).
výslovnost appellatio (littera

rum), pronuntiatio.
vyslovuji appello (nomen), enun

tio; dlouze v. produco.
výsluní apricum; sol.
výslunný apricus.
vyslýchám někoho audio, inter

rogo algm, guaero ex algo.
vysmahlý v. suchý.
vysmeknouti se elabor (ex..).
vysmívám se derideo (algm)

irrideo (algm).
vysmrkati se emungo me.
vysočina = hornatina regio

montana.
vysoko alte; s v. mluvící gran

diloguus. [superbus.
vysokomyslný elatus, insolens,
vysoký altus, editus, excelsus.
vyspati se (z něčeho) edormio

(vinolentus); (dosti) somuo
satior.

vyspraviti resarcio alad.
vyssáti exsorbeo, haurio (pro

vincia8).
vystačiti v. stačím.
vystáti v. přetrpěti, vytrpěti;

v. někoho sustineo, fero algm.

3151 Č.-L.

v. stavím.
výstavnost structura.
vystěhování se demigratio,
vystěhovati se emigro, de-.
vystihnouti consegui (tantam

causam), cogitatione compre.
hendo, percipio algd.

vystoupení ascensus (in caelum);
(z lodi) egressus. '

vystouplá voda alluvies.
výstraha exemplum, documepn.

tum; V-u dávám admoneo
moneo algm. !

výstražný příklad exemplum.
vystrčiti exsero (manum);

někoho eicio.
výstroj arma, armatura.
vystrojiti exorno, armo, instruo

paro alad. [algd:
vystříci se praecaveo; vito, fugio
vystřídávám excipio (aliosalii)

succedo (alcui, in locum alcs):
výstup — vystupování nahoru

ascen8u8s, Ogressus.
vystupuji (na něco) ascendo (in

murum; verfticem); conscendo
(navem); (z něčeho) excedo
prodeo, egredior; escendo (in
tribunal); (dolů) descendo; v,
z břehů effundor, superfundor;
— vyčnívám v. toto.

| vystupující znenáhla acclivia,vystydnouti refrigeror.
vysušiti exsicco; v. suším.
vysvědčení testimonium.
vysvětlení explicatio,explanatio,
vysvětluji illustro, explico, in

terpretor, explano, enodo, enu
cleo alad.

vysvitnouti eluceo, effulgeo;
manifestum est, intellegitur.

vysvoboditi v. osvoboditi.
vysypati effundo.
výše altum (in a. editus); excel

sum (in excelso); ve výši téžsublime;zvýši(tres© pedes)
altus.

vyšetřený exploratus.
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vyšetřování vyvlékám

vyšetřovánídisguisitio; gnaestio,
cognitio; po skončeném v.
o4usa cognita.

vyšetřovatel aguaesitor.
vyšetřuji guaero (de alga re),

cognosco (algd), anguiro; inve
stigo algd. [riora.

výšina locus editus, loca supe
vyšívám acu pingo.
výška altitudo.
vyškrabati exsculpo (versus);

deleo.
vyškrábati se conitor, enitor.
vyšlapati exculcare; (obilí) ex

tero pedibus.
vyšlehnouti emico (lammae).
vyšnořiti exorno algm.
vyštvati exagito.
vytáčím se něčemu detracto

(militiam); v. něco extorgueo
alad (6 manibus).

vytáčky flexiones, praetextus
(sub levi verborum p-u).

výtah summa, epitome, electa.
vytáhnouti — vyjíti exeo, pro

ficiscor.
vytahování lodí subductio.
vytahuji extraho; naves subduco

in aridum; protraho, promo.
vytasiti destringo, stringo (gla

dium).
výtečně v. výtečný.
výtečnost exsuperantia (virtutis);

praestantia.
výtečný egregius, insignis, prae

clarus, praestans, excellens, ca
pitalis (Siculus); v. výborný.

vytékám profluo, effiluo, pro
fundo me, emano.

vytesati excido.
výtěžek fructus, guaestus, com

čpendium, lucrum; vw. roční
přírodnin annona.
ji ululo.

vytí ululatus, eiulatio.
vytírám extergeo.
vytisknouti exprimo; v. někoho

odněkud demoveo (algm statu
suo), pello, propello, deturbo
algm.817]| Č.-L.

výtka opprobrium,
| vifuperatio.
vytlačiti exprimo; v. vytisknoutí.
vytlachati effutio.
vytočiti extorgueo.
vytoužený exoptatus.
vytrhuji eripio, evello, revello,

convello, scindo, vyraziti,
vyjíti v. toto.

vytrpěti perpetior, perfero, to
lero, persolvo alad.

vytrvale assidue,
pertinaciter.

vytrvalost constantia, perseve
rantia, assiduitas.

vytrvalý constans, patiens.
vytrvati v. setrvávám.
vytržení (stav duševní) elatio.
vytřásám excutio alad.
vytříbený vkus elegantia.
výtvarně umění ars fingendi.
vytvářím fingo, effingo, formo,

conformo (imaginem), efficio
algd.

vytýkám exprobro (alcui algd),
incuso (iniurias Romanorum),
obiurgo (algm in alga re neb
ab.. neb auod), obicio (alcui
alad). [stituo (algm alga re).

vyučiti edoceo (algm algd), in
vyučiti se edisco alad.
vyučování disciplina, institutio.
využitkovati abutor (alga re).
vyvádím educo, produco algm

(in ius, e oarcere).
vyvaliti provolvo.
vyvarovati se praecaveo algd.
vyváznouti evado, effugio ex

alga re, elabor (ex proelio).
vyvážím eveho (signa plaustris);

exporto (magnum numerum
frumenti). (tu),

vyvažuiji compenso (damna fruo
vyvdání enuptio. [enubo.
vyvdávám se (do jiné třídy)
vyvíjím explico, evolvo alad;

v. se explicor; cresco.
vyvlékám exuo(e lagueisalam);

traho, rapio alam; V. se sub
traho me (labori).

obiectatio,

==

constanter,
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vývod

vývod argumentatio, deductio.
vyvoditi (= vzbuditi) exoutio

(ignem, sudorem).
vyvolávám nepřech. clamito;

přech. cito, elicio (virididatem,
umbras), evoco, provoco algm;
pronuntio algd, renuntio alam
(consulem),

vyvolavatel praeco.
vyvolený delectus.
vyvoliti eligo, deligo.
Vývoz exportatio.
vyvrácení evorsio, excisio, ex

cidium (města); námitek con
futatio, refutatio; dissolutio
(criminum).

vyvracím everto, subverto, con
vello (saxa); (slovy) arguo,
confuto, dissolvo, refello, refuto
algd, diluo (causam, crimen).

vyvrhel faex (civitatis).
vyvrhuji evomo, eructo.
vyvrtávám exterebro.
vyvstávám exorior, exsto, surgo.

ýšený excelsus,editus, celsus.
vyzáblost macies,
vyzáblý macer.
výzbroj arma.
vyzbrojiti exorno (armis), ador

no, orno, armo algm.
vyzdobení ornatus (caeli); v.

řeči expolítio.
vyzdobený distinctus (alga re).vyzdobitiexorno© (domum),

adorno (forum), distinguo.
vyzdvihnouti tollo, elevo, sub

levo; v. zdvíhám.
vyzkoumati exploro. [algd.
vyznačiti noto, signo, designo
význačný insignis.
význam significatio (verborum),

sensus, vis (verborum); u člověkaauctoritas,© ampliftudo
(Platonis),

vyznamenání honor, ornamen
tum; vojenské beneficium.

vyznamenávám honoro (algm
sellacuruli), orno algm (forgue).

významný gravis, magnus,819]©Č.-L.

vzájemný

vyznání confessio (errati), pro.
fessio (alcs rei).

vyznávám confiteor (alad, aec
c. inf.), profiteor (acc. c. inf.).

vyzpytovati exploro algd.
vyzrazuji enuntio prodo algg;

defero alad. [guiesco.
vyzuřiti se furere desino, con.
vyzvání cohortatio, invitatio

provocatio, k službě vojeng
evocatio, k v. monitu ales
auctore algo, hortante algo. *

vyzvědač speculator, explorator
emissarius. :

vyzvědačský speculatorius.
výzvědy : na v. speculatum (eo),
vyzvídám speculor, exploro, ex.

guiro, sciscitor, guaero (algd
ex. .), percontor (algm de .).

vyzvídání percontatio.
vyzývač provocator.
vyzývám provoco; appello, evo.

co algm; v napomínám,
vyžaduji expeto (algd), exposco,

reposco, deposco, posco, po.
stulo (alad ab algo), desidero
(in milite modestiam) ; důtklivě
v. efflagito, flagito.

vyžebrati corrogo,
algd ab algo.

vyžilý decrepitus.
výživa victus, alimentum.
vyživuji v. živím.

vyživují nutfricius.vyžvatlati effutio alad.
vzácnost řídkost raritas;

== cennost praestantia, virtus,
pretium.

vzácný — řídký rarus, singula
ris; — drahý pretiosus, carus;
— vynikající praestans, illu
sfris; =—vznešený, urozený v.
toto.

vzadu pone, post, post tergum,
a tergo. [sim, mutuo

vzájem: na v. in vicem, vicig
vzájemnost vicissitudo; commu

nitas.
vzájemný mutuus,

emendica
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vzbouření vznešeně

vzbouření seditio, motus, coniu- | vzdorovitý ferox, contumax.
ratio, rebellio.

vzbouřiti se v. spiknouti se.
vzbuzují excito (6 somno algm,

iram), concito (iram, velfum),
commoveo (invidiam alcui, su
spicionem im algm), moveo
(risum), affero (metum).

vzdálen jsemabsum, disto aš
vzdálení se discessus (solis).
vzdálenost spatium, absceseus

(solis), intervallum; u Vv-ti
spatio infermisso.

vzdálený semotus, abductus, re
motus; v. jsem absum, disto ab.

vzdalují amoveo, emoveo, remo
veo, aufero, abiungo, abstraho
(a servitio, a consuetudine di
cendi) algm,

vzdaluji se abeo, absisto; abiun
go me a..; careo (foro); di
gredior; discedo; vito, fugio
algd; v. odcházím.

vzdání se deditio.
vzdávám trado (urbem); V. Se

dedo me; v. se čeho abdico me,
V. čest honorem habeo alcui;
V. úctu veneror, cedo (posses
sione); dimitto (viotoriam, oc
casionem); v. se naděje despe
ro alad.

vzdech suspirium; spiritus
vzdechnouti v. vzdychám.
vzdělání cultus, eruditio.
vzdělanost humanitas; doctrina;

politi mores.
vzdělaný cultus, eruditus (alga

re); humanus.
vzdělávám colo, erudio, excolo,

fingo, formo, ad humanifatem
informo algm.

vzdělávání cultura, cultus; v.
pole cultio; agri cultura.

vzdělavatel cultor.
vzdor : na v. invito algo, algo

repugnante.
vzdorně ferociter.
vzdorný contumax, ferox.

vzdorovitost ferocia, contumacia.

8211 Č.-L. K

vzdoruji resisto alcui.
vzdouti se exaestuo

(plachty) inflor.
vzduch ačr, anima (terra, agua,

ignis, anima); ve v. žijící
ačrius. [pars a.)

vzdušný animalis (pars ignea,
vzdychám gemo, ingemisco, su
spiro; vzdechnouti morior, pereo.

vzejmouti se v. chytiti, vzpla
nouti.

vzezření habitus, aspectus (non
inurbanus), facies, vultus.

vzhled aspectus (miserabilis)fa
cies; ratio: vzhledem k tomu
haec respiciens; předl. de (rebus
suis), causa s předch. genit.;
ad (tuum eguitatum; caecitas
ad omnia).

vzhlížím na něco aspicio (algd),
intueor alad.

vzhůru sursum, sublime.
vzcházím provenio, existo, exo

rior, orior, nascor.
vzchopiti se consurgo.
vzkaz mandatum, nuntius.
vzkazuji mando, denuntio, nun

tio algd aloui.
vzkřiknouti conclamo; na ně

koho inclamo algm.
vzkřiknutí conclamatio.
vzkřísiti (omdlelého) exoito.
vzkypěti effervesco.
vzlet elatio (orationis).
vzletně elate (logui).
vzletný elatus (verba); oontortus

(oratio).
vzlykání singultus.
vzlykám singulto.
vzmáhám se oresco, ingravesco,

augeor, increbresco.
vzmužiti excito, erigo algm;

V. se animum origo.
Vznáším na něk. něco defero

alad ad. alam, refero (algd ad
senatum); V..se sublima feror,
pendeo, impendeo alcui.

vznešeně ample (triumphare),
suguste.

(mare),
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vznešenost zabřednouti

vznešenost magnificentia,elatio;
w. rodu nobilitas, řečigranditas.

znešený augustus,nobilis,altus,
celsus, amplus, excelsus.

vznik ortus, origo; initium, pri
mordium.

vwznikám orior, exorior, existo,
proficiscor ex alga re.

vznítiti accendo, incendo alad.
VZ0r exemplum, species, speci

men, exemplar.
vzpamatovati se animum colli

go, colligo me, ad me redeo.
vzpírám se recuso.
vzplanouti flammam concipio,

exardesco, conflagro, excan
desco ; v. planu.

vzplanutí — shořenídeflagratio.
vzpomínám něčeho reminiscor,

recordor algd, memoriam alcs
rei adhibeo, repeto.

vzpoura seditio, rebellio, coniu
ratio. motus.

—
vzpouzím se calcitro; recusoresisto.
vzpřímený directus, erectus.
vzpřimuji arrigo, dirigo.
vzrůst incrementum.
vzrůstám (= vzcházím) prove.

nio, (==stupňuji se) ingravesco,cresco.
vzrušení concitatio (animi).
vztahuji porrigo, tendo (manum):;

refero algd ad algd; V. ge per.
tineo, specto ad algd.

vztek saevitia, furor.
vztekám se saevio, furo.
vzteklost rabies. (toto,
vzteklý rabidus; — zuřivý v,
vztyčuji origo, arrigo, elevo,
vzývám invoco, imploro, Oro,precor.
vzývání invocatio, imploratio,
vždy semper.
vždyť enim, duippe (a. vides)

eguidem.

Z.
sz e, ex. de (řoro); ze ziskuchti

vocatiatp. guaestu duotus, com
motus, impulsus; z kteréžto
příčiny dua de causa; z toho
inde.

za post (tergum), pro (patria),
$rans(Tiberim),de (multa nocte),
ultra (Vaurum); za rok in anno;
za práci laboris (mercedem
peto); pokládám za něco : akkus.,
V pass. nom.; za jisté pro certo
(habeo), za nic pro nihilo, ni
hili; za světla luce, za dne
interdiu; za druhé, deinde.

zabaliti involvo (libellum mem
brana).

zabarvení color.
zábava delectamentum, oblecta

tio; pro z. animi causa.
zabaviti publico (bona alcs), re

tineo algd.

823] Č-L.

zabíhám a proposito abeo, digre.
dior; v. odbočuji.

zabezpečují tutum reddo, tutum
praesto algd.

zabíjím caedo, occido, interficio,
zabírám occupo alad; z. Se abdo

me (in litteras).
zabití caedes, interfectio, (člově.

ka) homicidium. [nere deerro,
zablouditi a via aberro, in iti.
zábradlí lorica.
zabrán (= zaměstnán) oceupatus

(in dis placandis, in se conser
vando); z. do něčeho intentus
(mens in imagines).

zabraňuji v. překážím.
zabrati se do něčeho totum me

abdo in algd, defixus sum in
alga re.

zabřednouti immergor, demer
gor, mergor, labor in alyd.
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zabývám se zacházím

zabývám se incumbo (dat. neb
in algd), versor (in alga re),
operam pono(in alga re), occu
patus sum (algare), tracto (alad),
ago (alad).

záclona velum.
zacpati obturo, obstruo alad.
zač (cena) guanti.
začátek initium, exordium, prin

cipium; primus (p-o vere).
začervenati se erubesco.
začínám v. počínám; z-I jsem

coepi.
záda tergum.
zadarmo gratis.
zadávám někomu něčím, v ně

čem cedo alcui algua re neb
in..; — dávám do, tribuo;
cedo, decedo (iure meo).

zadlužený obaeratus, aere alieno
obrutus.

zadlužiti aere alieno obligo algd;
Z. Se aes alienum confio, con
traho.

zadní ulterior, posterior; z. brána
v táboře porta decumana.

zadostučinění satisfactio.
zadost učiniti satisfacio alcui.
zadržuji retineo, detineo,sustineo

algm, = zdržuji reftardo, ==po
tlačuji refreno, reprimo, conti
neo, comprimo; v. překážím.

záď lodní puppis.
zádumčivý maestus, tristis,
zadusití spiritum alcui interclu

do, suffoco algm. [biua.
záhadný ambiguus, incertus, du
zahálčivý deses, ignavus, piger.
zahálím cesso, otior, desidiae

me do.
zahaliti něco velo, tego, obtego

alad; v. zahaluji.
zahálka desidia, cessatio,inertia.
zahaluji circumdo, amicio, coo

perio, velo, tego, obtego alad;
obduco alcui algd; zahalený
adopertus (caput).

zaháním pello, depello, repello,
fugo, extermino, detrudo, com
pello (in angustias), propello,
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abigo, deturbo; o lodi: de
fero (obyč. pass.); na útěk z.
fugo, profligo (hostes); čas z.
tempus fallo; z. žízeň sitim
expleo.

zahazuji abicio, proicio (arma).
zahlazení exstinctio; (vojska)

internecio; pernicies, interitus.
zahlazuji exstinguo, deleo, oc

cido algd.
zahlédnouti conspicio alad.
zahloubávám se demitto me in

algd, totum me abdo in alad.
zahnání depulsio.
zahnízditi se inveterasco.
zahnouti infiecto algd; v.

hýbám.
zahnutý aduncus.
zahořeti inlammor (amore, ira).
zahrabuji infodio, obruo algd.
zahrada hortus.
zahrádka hortulus.
zahradnictví cultus hortorum.
zahradník topiarius.
zahraniční externus, exterus.
zahrávám si ludo,iocor cumalgo.
zahrazuji claudo, saepio, inter

saepio, obstruo alad.
zahrnuji amplector, concludo,

comprehendo; někoho cumulo
algm alga re.

zahřívám calefacio, foveo.
záhuba exitium, pernicies, in

teritus, obitus, casus, ruina, ex
cidium.

zahnbiti interimo, exstinguo,
perdo, deleo alam. [tosus.

záhubný perniciosus, detrimen
záhy mature.
záhyb sinus; flexus (v uchu),

cesty amfractus.
zahýbám Aecto,deflecto, inflecto,

averto, declino alad.
zahynouti pereo, intereo, depe

reo; occido.
zahynutí interitus, obitus.
zacházím post alad eo, occido,

intereo, exstinguor; z. 8 někým
tracto algm, consulo in algm;
z. s něčím v. zabývám se.
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zacházka zalíbení

zacházka amfractus, ambages.
zachmuřiti tenebras obduco al

cui rei. [gritas.
zachovalost incolumitas, inte
zachovalý integer, incolumis.
zachovávám servo, consšervo,

observo, tueor algd; slovo z.
fidem praesto.

zachovávání conservatio (deco
ris), obftemperatio (legibus).

záchrana salus.
zachrániti servo, conservo algm.
zachvátiti incedo,invado(algm);

opprimo (mors algm); compro
hendo, corripio alam (ignis).

zachvéti se contremisco (omni
bus artubus), infremisco.

zachytiti intercipio, excipio, de
prehendo algd; Z. Se něčeho
prehendo, arripio alad.

zajatec captivus.
zajatý captus, captivus.
zajeti : býti v z. captivum esse.
zájezd v. vpád.
zajíc lepus.
zajíkáni se baesito (lingn8).
zajíkání haesitatio.
zajíkavost haesitantia.
zajímám comprehendo, capio,

inftercipio algd; zajímá mne
něco tenet me algd (delectat,
capit).

zajisté certe, profecto,
a idem, nimirum.

zajištěný exploratus (victoria).zajíždka v. zacházka.
zakaliti turbo algd.
zákaz interdictum.
zakazuji veto (algm algd facere),

interdico alcui alga re neb ne..
zákeřnictví latrocinium,
zákeřník latro; sicarius.
základ fundamentum, robur;

prima lex; Z-y substructio,
basis; ze základu funditus,
radicitus.

zakládám condo, pono, fundo;
Z. se nitor alga re, positus sum
in alga re; z. si tribuo (multum
alcui rei); osadu Z. coloniam827]| Č.-L.

enim,

deduco ; oheň z. subicio (ignem
aedibus).

zakladatel conditor, auctor.
základna basis.
zaklínám v. zapřísahám; — za.

žehnávám deprecor alad.
zaklínání deprecatio ; obsecratio
zákon lex. :
zakoněiti v. končím.
zákonitě lege, iuste, legitime,
zákonitý legitimus, [auctor,
zákonodárce legis lator, legis
zákonodárství legum latio.zakopáváminfodio,| defodic

signum in terram). [opera.
zákopy munitiones, munimenta
zakořenění inveteratio (mali), *
zakořeniti se inveterasco; zako.

řeněný inveteratus, insitus,
| zakotviti naves constituo, anco

ras iacio, ——zastaviti supprimo
(classem).

zákontí angulus, latebra,recessus.
zakročení interventus, interces.sio.
zakrváceti cruento algd; zakrvá.

cený sanguine respersus.
| zakrývám contego, tego, obtego

algd; operio, velo (caput); —
zatajuji, tajím v. toto. [latio,

zakrývání occultatio, dissimu
zakřivený aduncus, inflexus,
zakouším percipio, perpetior,

patior algd.
zákusky mensa secunda,obsonia.
zaleknouti terreo algm, terrorem

inicio alcui.
zalévám irrigo algd; Z. Se suf

fundor, slzami lacrimae mihi
oboriuntur.

záležím positus, situs sum in
alga re; consisto (in. .), pendeo
ex algo; neosob. refert (mea,
tua, plurimum, dguanti),interest
(mulfum); — skládám se con
sto (ex ..), contineor alga re.

záležitost res, causa; negotium,
záliba v. násl.
zalíbení : z. mám delector (alga

re), amo (alad).
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zalíbiti se západni
——

galíbiti se placeo, probor alcui,
gratiam apud algm mihi pario.

zalidniti čolonis impleo alad.
záliv sinus.
zalkati ingemisco.
záloha insidiae; subsidium, co

piae subsidiariae, supplemen
tum; V Z. jsem subsidior;
zálohou požádaný promutuus.

založení partie, conditus (aburbe c.); z. osady deductio.
záložníci accensi ; subsidia.
záluda cáptio (in verbis),

phisma.
gzáludný captiosus (societas).
zalusknouti prsty conorepo di

gitis. (eilium,
zámek arx, castellum, domi
zameškati praetermitto (tempus),

neglego algd, desum alcui rei;
z. se immoror alcui rei.

zamezují excludo, intercludo (fu
gam alcui, algm re frumentaria),
prohibeo, impedio algm alga re.

saměňuji commutoalgd cum alga
re, alga re, muto algd, permuto
(merces inter se).

záměr consilium, ratio, cogita
tum, institutum, res proposita,
propositum; pl. cogitata; z. po
jímám, osnuji consilíumcapio.

zaměřiti dirigo algd in algd
(telum); peto algd, cursum di
rigo algo.

zaměstnání negotium, occupatio.
zaměstnaný distentus (negotiis),

districtus (tydicio), occupatus(in alga re):
zaměstnává detineo(inalienis

negotiis), occupo algm in alga
re neb abl.; vw. zaměstnaný;
jsem z-n occupor, occupatus,
districtus sum, versor in alga re.

zamilovaně amatorie.
zamilovati si adamo algd, amore

alcs incendor.
záminka causa simulata, prae

scriptio, simulatio, species; pod
Z. simulans algd, causá inter
positá, per speciem alcs rei,
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zamítám aspernor, repudio, re
Bpuo, recuso alad.

zamlčuji reticeo algd, praetereo,
silentio praetereo alad.

zamlklý tacitus.
zamlouvám se blandior (volup

tas sensibus nostris).
zámořský transmarinus.
zamotanýimplicitus (litibus),con

$ortus (res, sophisma); trochu
z. contortulus.

zamotávám obstringo (algm 80
cietate scelerum), implico algm
alga re, irretio (me erratis).

zámožnost opulentia, divitiae.
zámožný v. bohatý.
zamračený caliginosus (caelum),

nubibus obductus; tristis.
zámysl v. záměr.
zamýšlím cogito, molior, conor,

in animo habeo alad.
zanáším se v. zabývám se.
zanedbání derelictio (communis

utilitatis), neglectio (amicorum).
zanedbávám neglego alad, de

sum alcui rei, praetermitto (0c
casionem).

zanechávám něco relinguo, de
stituo, něčeho mitto, omitto
alad.

zaneprázdněný distentus, di
strictus, oceupatus (in re alga).

zanevříti na někoho odium su
scipio in algm.

zanícení ardor.
zánik exitium.
zanikám evanesco(oratio); pereo,

intereo, tollor.
zanítiti v. zapaluji;

incensus, infiammatus.
zaobaluji involvo (alad alga re).
zaokrouhleně concluse (dicere).
zaokrouhliti rotundo alad.
zaopatřiti paro, comparo, sup

pedito algdalcui ; provideo algd.
zaostřiti praeacuo alagd.
západ occasus (solis), occidens.
zapadám occido, cado (bás.).
západní ad occidentemspectans;

z. vítr zephyrus.

zanícený
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zapádský sářím

zapádský Transpadanus.
zápach odor; foetor.
zapáchám oleo, redoleo (vinum).
zápal — zanícení ardor.
zapaluji incendo, aocendo, suc

cendo algd, ignem alcui rei
gubicio.

zápalné věci alimenta ignis.
zápas certamen, certatio, con

tentio, dimicatio, aemulatio,
luctatio.

zápasím dimico, contendo (cum
algo armis); certo, conflictor
(pass. incommodis magnis),
luctor, proelior (cum algo), di
gladior.

zápasiště palaestra.
zápasník athleta, gladiator.
zapečetiti consigno (litteras), ob

signo, signo.
zápětí v. z. následuji vestigiis

alcs insto, vestigia ales premo;
v z. statim, extempio.

zapínám necto algd.
zapírám nego, infitior alad.
zápisky commentarii.
zapisují inscribo, in tabulas re

fero alad.
zaplacení solutio, numeratio; z.

hotovými repraesentatio.
zaplakati illacrimo.
zaplašiti proterreo, pello algd.
záplata lacinia, pannus.
zaplatiti solvo, persolvo, dissol

vo (aes alienum), expendo, de
pendo, exsolvo algd; pendo
algd; hotovými z. repraesento
pecuniam.

záplatuji sarcio algd.
zaplavení inundatio (terrarum).
zaplaviti inundo (agros).
zaplétám obstringo, implico, in

texo, irretio; v. zamotávám.
zapletení implicatio (nervorum).
zápolení certatio; v. zápas.
zápolím v. zápasím.
zapomenutí oblivio.
zapoměnlivý obliviosus.
zapomínám obliviscor (iniuria

rum, artificium, acc. ©. inf.,
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—

nepř. ot.), oblivioni trado algd;
z. se obliviscor mei, dignitatis
meae immemor sum.

zápor negatio.
záporný negans.
zapotiti někoho sudorem excutio

alcui; z. se sudo.
zapotřebí v. třeba.
zapouštím demitto (sublicas in

terram).
zápověď inferdictum.
zapovídám veto (algm alad fa.

cere), interdico (alcui alga re),
zaprodávám v. prodávám.
zapřahuji iungo (eguos curru

ad currum). ?
zapřísahám obsecro, obtestor

(alam per..), z. se něčím con
testor (caelum).

zapřísahání obtestatio.
zapuzuji repello, repudio, detur.

bo, exigo (reges), pello algd.
zaradovati se v. raduji se.
zarážím infigo, de-, demittg

(alad in ferram); Z. Se obstu
pesco, stupeo; v řeči bhaereo.

zardívám se erubesco.zardousitisuffoco© (patrem),
strangulo algm. [tristis,

zarmoucený sollicitus, maestus,
zarmoutiti dolore afficio algm,
zármutek dolor,maeror,tristiti

sollicitudo, aegritudo.
zároveň simul, una, uno fempore,
zarputilý v. tvrdošíjný.
záruka pignus, vadimonium,fidu

cia, cautio.
zarýnský Transrhenanus.
zařadění descriptio.
zařazují digero (nomina in co

dicem), distribuo.
záře splendor, fulgor; lumen, lux.
zařehtati na něco adhinnio ad

alad.
září September.
zaříditi comparare (hoc bene..,

ut), instituo algd; ordino.
zářím candeo, colluceo (caelumomnibus),eluceo© (circulus),

luceo, splendeo.
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zařizuji záškodník
——

zařizuji v. zaříditi; z. věc tak,
aby (že) facio ut..

zásada ratio, regula, norma, for
mula, (filos.) dogma; lex.

zasáhnouti tango, attingo, con
tingo alad.

zasazuji pono, impono, figo, in
go algd; sero (arbores); ránu
percutio, ferio algm.

zasedání concilium, consessus;
Z. senatu senatus.

zase iterum, rursus.
za sebou deincepa.
zasedám za stůl accumbo; někde

consido, sedeo.
zasévám sero, sementes facio.
zasílám v. posílám.
zaskočiti circumeo algm, inter

cludo algm itinere, circumvenio
algm.

zaslechnouti exaudio algd.
zaslepenost temeritas.
zaslepený caecus.
zaslepuji caeco, occaeco algm.
zaslíbení devotio, sponsio.
zaslíbený devotus, sponsus.
zaslibuji devoveo, dedico, de

spondeo (aloui algd), spondeo
alad alcui. [(de algo).

zasloužilý bene, opfime meritus
zasloužiti (se) mereor; z. si di

gnus sum alga re neb gui S
koni.

zásluha meritum, beneficium,
z-y si zjednávám mereor (de
algo). [meritum.

záslužný praemio dignus; z. čin
zasmáti se subrideo, arrideo (na

někoho alcui), rideo alad.
zasmušilý tristis.zasmušiti se frontem contraho.
zasnoubení sponsalia.
zasnoubiti spondeo, despondeo

(iliam alcui).
zásoba copia, vis; magnus nu

meru8; z. spíže commeatus.
zásobárna horreum, cella.
zásobení obilím frumentatio, pí

cí pabulatio; dovoz obilí
commeatus.933]| Č.-L.

zásobený copiosus.
zásobím copiam facio (frumenti),

repleo alagdalga re, suppedito
algd alcui; spíží rem frumen
tariam provideo.

zasouti obruo alad.
zastaralý inveteratus; obsoletus.
zastarati inveterasco; obsolesco.
zástava pignus.
zastávám něconebo z. se něčeho

defendo alad; (úřad) praesum
(dat.), fungor (abl.), obeo (mu
nus).

zastavenec obses.zastavěticoaedifico© (campum
Martium), obstruo algd.

zastaviti něco sisto (eguos), eu
stineo, detineo; reprimo, cohi
beo, impedio algd; Z. Se con
sisto, subsisto.

zasténati ingemisco.
zástěra v. záminka.
zastihnouti v. postihnouti.
zastíniti opaco algd, umbram af

fero alcui rei.
zastkvíti se efulgeo,

enifesco.
zastrašiti absterreo (hostespilis)

exterreo algm, ferrorem inicio
alcui.

zastrčený abstrusus.
zastrčiti condoalad, insero alad;

abdo, obicio algd alcui rei.
zastírám tego, contego; obtego

alagd; occulto dissimulo algd.
zástup caterva, manus, multi

tudo; pl. copiae. [tronus.
zástupce právní cognitor, pa
zastupuji někoho vice alcs fun

gor; — hájím patrocinium alcs
suscipio, defendo algm.

zasvěcený sacer, devotus.
zasvěcuji consecro, devoveo, de

spondeo, dedico, addico (morti
alam). [civitati).

zasvitnouti někomu aťfulgeo(lux
zasypávám obruo, cooperio algd

alga re.
zašívám insuo (algm in culeum).
záškodník calo.

emico,
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zašlápnouti

zašlápnouti obtero alad.
sašpičatiti praeacuo.
zaštěkati illatro alcui.
záští v. nenávist.
záštita praesidium,arx, obiectus,

munimenftum, interventus; v.
ochrana.

zatáčím detorgueo (a latere in
dextram parfem), converto alad.

satahuji se (o nebi) nubibus ob
dučor.

zatajení dissimulatio.
zatajování occultatio.
zatajuji celo (alam algd), dissi

mulo, occulto, tego algd; zaml
četi v. toto. [praemunio,

zatarasiti obstruo, praesaepio,
zatčení comprehensio.
zatemnění obscuratio.
zatemňuji obscuro alad, tene

bras obduco alcui rei.
zatím interim, inferea, dum haec

geruntur; Z. Co dum.
zátiší secretum, recessus.
gatknouti comprehendo (homi

nem).
zatknutí comprehensio.
satlačují extrudo (mare aggere).
zatloukám figo, infigo (clavum),

demitto (sublicas). [solis).
zatmění defectio, defectus (lunae,
zatopiti v. zaplaviti.
zatracují devoveo, exsecroalgm.
zatřásti v. třesu.
zatvrzele obstinate.
zatvrzelý durus, obstinatus.
zatýkám comprehendo algm.
zaujímám capio, occupo, conti

neo (religuum spatium mons),
obsido, obtineo alad.

zauzlení nodus.
zauzliti necto, implico alad.
závada v. překážka.
zavádím deduco, induco, pellicio

algm; affero (multa nova);
stráže dispono.

gzavaditi leviter tango algd, per
'stringo alad.

saváti obruo algd nivibus.
zavazadla impedi

835]

amn+ 4 a
3

Ů.-L.

závrať K
zavázán jsem debeo (algd alcui)
zavázati díken« divincio, pří.

sahou iure iurando adigo.
závazek religio, sacramentum:

peněžní debitum; bez z-u immunis.
zavazují alligo (oculum, alam

beneficio), obstringo, devincio
(homines benevolentia); obligo
praeligo algd; Z. Se spondeo
atp. me algd facturum esse,
přísahou iure iurando me ob.
stringo.

závaží pondus; perpendiculum,
závažný gravis (auctor).
zavdati příčinu, příležitost of.

fero algd, auctor sum alca rei,
zavděčiti si devincio algm, gra

tum facio alcui.
závěje nives.
závěr conclusio, clausula;

opaku enthymema.
závěrek fnis, extremus..
zavěsiti suspendo algd (ex, ab,

in 8 abl.),
závěť testamentum.
závidím invideo (felioitati alca),
zaviniti committo, delinguo algd,

auofor sum alcs rei.
zavírám claudo, concludo (epi

stulam), praecludo, includo, ob
sero alagd.

závisím pendeo ex alga re, po
situs sum in alga re.

závislý pendens(ex..), subiectus,
obnoxius alcui.

závist invidia, obtrectatio.
závistivý invidus, malignus.
závitek volumen.
závod ocerfamen; 0 z. certatim,
závodění aemulatio.
závodím aemulor (algm), con

tendo, concerto (cum algo alga
re).závodištěpalaestra,© campus
(aeauitatis).

zavodňuji inundo (agros).
zavolání appellatio.
závora claustra, obex, repagula
závráť vertigo.
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zavražditi zdaleka

zavražditi trucido; interfcio,
neco algm: Z. se mortem mihi
conscisco.

zavrhuji reicio, improbo alad;
repudio, aspernor alad.

zavržení reiectio (iudicum), im
probatio (testium), repudiatio
(supplicum).

zavření inclusio.
zavzdychnouti congemo (sena

tus). ingemisco.
zazářiti afulgeo, effulgeo,emico.
zazditi inaedifico, muro saepio

algd.
záznam: z-y úředníacta; z. pon

tiiků album.
zaznamenávám noto, perscribo,

scripto mando, memoriae prodo
algd,

zázrak miracnulum.
zazvučeti concino, sono, resono.
zažehnavač blesku fulgurator.
zažehnání propulsatio (periculi).
zažehnávám abomino(r), dete

sfor; exsecror, devoveo alad.
zažívám concoguo (cibum), per

cipio (voluptatem); patior, to
lero algd.

zažloutlý subflavus.
zbabělost timiditas.
zbabělý timidus, iners, ignavus,
zbankrotovaný dirutus.
zbavuji libero (špatného), privo

(dobrého), exuo (algm alga re),
exonero (metu); (velení atp.)
abrogo; vw.odnímám; (života)
exanimo; z. podezření absolvo
suspicione, zbavený smyslů
alienatus sensibus.

zběhlosťt peritia, usus alos rei,
zběhlý v. zkušený.
zběleti exalbesco.
zběsilost furor, rabies.
zběsilý farens, furialis, furiosus,

rabidus.
zběžně fugaciter.
zbíti concido (algm virgis).
zblázniti se mente alienor,
gzblednouti exalbesco, expallesco

(toto zvl. v pf.).887]| Č.-L.

zblo : ani z. nihil; ani za z. ne
cením ne flocci guidem facio.

zbloudění aberratio.
zblouditi aberro, deerro (ab. .).
zbourati demolior,diruo, disicio

alad.
zboží merx.
zbožnělý divus. [fero algm.

"zbožniti in deorum numero re
zbožnost pietas, religio.
zbožný pius.
zbraň, zbroj tela, arma; — vý

zbroj armatura; z. ukořistěná
spolia; beze z. nudus.

zbraňnji v. bráním, odporuji.
zbrklý temerarius.

arma.
armo ; bellum paro.

armorum officina.
sklad) armamentarium.
cruento, sanguine re

spergo.
zbudovatel aedificator (mundi).
zbudovati efficio (castellum); v.

stavím.
zbytečně neguiguam, sine causa,

praeter rem.
zbytek religuum, guod restat.
zbytky religuiae. [auor.
zbývám supersum, resto ; relin
zcela plane, omnino; prorsus,

funditus.
zčernati nigresoo.
zda 1. v přímé otázce a) se ne

vyjadřuje: Sortietur an non?
o)utrum: Utrum hostem, an
vos ignoratis?;,, 2. v nepřím.
otáz. a) jedno“'enné an (po
slovesech pochybnosti): Mo
riendum cerfte est ef id in
certum, an 60 ipso die; b) v
nepřím.otázce dvojčl,1.utrum,
2. -ne, 3. nepřekládá se: 1. Id
ufrum more Romano locutus
sit, an guomodo Stoici dicunt,
postea videro; 2. Honestumneé
factu sit, an turpe, dubitant;
3. Deliberabatur de Avarico,
incendi placeret, an defendi.

zdaleka ex alto; procul.
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zdám se — zeť

zdám se videor; ve snách: 80m
nio alad.

zdání arbitrium, opinio, senten
tia; dobrá «dání senatu 86
natus auctorifas.

zdánlivý fctus, simulatus.
zdar salus, proventus, succesBus.
zdarma gratis, gratuito.
zdařiti se succedo, accido, pro

cedo (bene, prospere); o plodi
nách provenio; nezdařiti se ad
irritum cado, parum procedo.

zde hic. (z. palmaris.
zdélí longus (tres pedes); na píď
zděděný hereditarius (cognomen).
zděditi hereditate accipio algd;

statek po otci zděděný patrimo
nium. [(stupor.

zděšení oonturbatio, poxturbatio,
zdivočilý efferatus.
zdlouhavost tarditas.
zdlouhavý tardus, lentus.
zdobím orno, decoro.
zdokonaluji perfectum reddo

algd, excolo, emendo alad.
zdola ex inferiore loco, ab imo.
zdráhám se recuso, gravor; de

tracto (militiam).
zdráhání recusatio.
gdráv salvus, sanus, saluber; in

columis; z. jsem valeo; z. buď!
ave.

zdraví valetudo.
gdravost sanitas, ealubritas.
zdroj v. pramen.
zdrtiti contunčo, oontero alad;

v. ničím.
zdrželivě continenter (vivere).
zdrželivost abstinentia, tempe

rantia, continentia, modestia.
zdrželivý continens, abstinens;

casfus.
zdržuji tardo, retardo, demoror

(algm diutius), arceo (hominem
ab iniuria), retineo, abstineo
(militem a praeda), contineo
(exercitum castris, BUOS4 proe
ho); excludo (ab.. neb aůl.);
v. překážím, protahuji,

zdržuji se něčehoabstineo(ab..j,
anal ČL.

supersedeo (proelio, labore);
tempero mihi, contineo me:
někde ver8o0r, MOror, commMoror
(Romae, in dicendo).

zdřímnouti obdormisco.
zdupati conculco, protero, ob

tero alad.
zdvihám erigo (hominem, ocu

los), tollo, effero (singulos in
murum, pulverem), extollo (pu
gionem); z. válku bellum in
fero alcui; z. prach pulverem
colligo.

zdvihám Se orior, coorior, con
surgo, Surgo; ingruo (tem.
pestas). [tio,

zdvojení conduplicatio, gemina.
zdvojnásobiti duplico algd.
zdvojuji duplico algd.
zdvořilost urbanitas, humanitas,
zdvořilý urbanus, humanus.
zední muralis.
zeď murus; zdi —=hradby moenia,
ze zephyrus.
zeji hisco; hio (pouze o průzevu).
zejména v. jmenovitě, zvláště,
zelenám se vireo; frondeo; ze

lenající se viridis.
zelenavý caeruleus.
zelenina holus.
zelený viridis.
zemdlenost v. umdlenost, únava.
zemdlený fessus, defessus, ex

haustus.
zemdlévám languesco.
země terra; humus; — krajina

regio, fines; ma zemi humi
(iacere); na z. i na moři terra
marigue.

zemědělství agricultura.
zemětřesení terrae motus.
zemitý terrenus.
zemříti morior, de vita decedo;

diem supremum obeo; za ně
koho morior, mortem oppeto
pro algo.

zesnouti acguiesco; zemříti.
zetlelý putriduas.
zetlíti putresco.
zeť gener.
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zevnělšek zkypřiti

zevnějšek habitus.
zevrubně accurate.
zevšad undigue.
zevšedněti vulgor.
zhanobiti v. hanobím.
zháším exstinguo algd.
zhojitelný sanabilis.
zhojiti v. hojím, léčím.
zhoršuji aggravo (res), z. se in

gravesco (0 nemoci), deterior fio.
zhotovitel fabricator.
zhotovuji facio, conficio (anu

lum); umělecky fabrefacio (zvl.
fabrefactus); fabrico (gladium,
naves).

zhouba v. záhuba.
zhoubný exitiosus, exitiabilis,

exitialis, perniciosus.
zhrdlý elatus.
zhroziti se exhorresoo.
zhubeněti macesco.
zhusta crebro, saepe.
zhušťaji cogo, denso algd.
zhynouti v. zahynouti, bynu.
zchytralost calliditas.
zchytralý subdolus.
zima hiems (čas roční), frigus

(teplota); jako pocit: algor.
zimní hiemalis, hibernus, bru

malis; z. byty hibernacula;
z. tábor hiberna.

zimnice febris.
zimuji v. přezimuji.
zírám contemplor algd; w. pa

třím, hledím.
zisk guaestus, compendium, emo

lumenftum, lucrum.
získání conciliatio (gratiae).
získati concilio, acguiro, paro

mihi algd; v. dosíci; z. si ně
koho delenire (algm alga re),
opět z. reconcilio, recupero.

zítra cras.
zítřejší crastinus.
zítřek crastinum ; na z. odkládati

in c. differo.
zívám hisco, oscito.
zjednání comparatio (testium).
zjednávám v. připravuji, poři

zuji, kupuji; mír Z. pacem

341] Č..L.

concilio; opět zj. reconcilio;
zásluhy si Z. mereor; z. si za
peníze conduco algm.

zjemňuji mitigo, lenio, excolo
algm. [cies.

zjev visus, aspectus, facies, spe
zjevně palam, manifesto, aperte,

evidenter.
zjevný apertus, evidens, mani

festus, testatus; Z-0 jest ap
paret.

zjevuji ostendo, patefacio, aperio,
palam facio algd; Z. Se appareo,
conspicior.

zježený hirtus.
zjištěný certus, exploratus, com

pertus.
zjitřiti exulcero.
zkaliti turbo alad.
zkáza corruptio, corruptela; =

zničení eversio, excidium; ==
škoda v. toto.

zkaziti corrumpo, depravo, dis
perdo algd; v. kazím.

zkázonosný exitiabilis,
ciosus.

zklamati v. klamu.
zkomolenina amputata (-orum).
zkomolený curtus, decurtatus.
zkormoucenísollicitudo, maeror.
zkormoucený v. smutný.

perui

zkoumám tempto, examino,
guaero, inguiro, investigo,
serutor algd. [sitor.

zkoumatel investigator, guae
zkouším experior, tempto, peri

clitor algd.
zkrácení contractio (orationis).
zkrátka denigue. [ceo.
zkrotiti mansuefacio algm; coěr
zkrotnouti mansuefio.zkroucenídistortio© (membro

rum).
zkroucený detortus (corpus)
zkroutiti detorgueo (omnes par

tes corporis). [peritia.
zkušenost usus, experimenta,
zkušený peritus, prudens, ex

pertus (alcs rei).
zkypřiti mollio (agrum).
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zkysatl

zkysati coacesco.
zlatičký aureolus (libellus).
zlatník (řemeslník)aurifex ; (zla

tá mince) aureus.
zlato aurum; zlatem ozdobený,

ověšený atp. auratus.
zlatý aureus.
zle male.
zlehčení calumnia; v. pohanění.zlebčováníobtrectatio.| [tator.
zlehčovatel detrectator, obtrec
zlehčuji obtero, minuo (religio

nem), detrecto (virtutes), ob
trecto (laudi alcs).

zlehka leviter.
zlepšiti corrigo, emendo.
zlo malum.
zloba malitia, improbitas.
zlobím v. hněvám.
zločin scelus, crimen, facinus,

maleficium; z. hrdelní capital
(audere). [auotor.

zločinec homosceleratus; sceleris
zločinný sceleratus, con-, male

ficus, facinorosus.
zloděj fur, aversor (pecuniae pu

blicae), peculator.
zlodějíček furunculus.
zlodějsky furaciter.
zlodějský furax (servus).
zlodějství furtum; peculatus.
zlolajný maledicus.
zlomek fragmentum.
zlomyslně malitiose.
zlomyslnost malitia.
zlomyslný malitiosus,malevolus.
zlopověstný infamis, famosus.
zlořečení atp. v. proklínání.
zlost iracundia; indignatio, ira,
zlostný iracundus.
zlý malus.
zmáhám se increbresco, augeor.
zmalátnělost languor; animi de

missio. [defatigatus.
zmalátnělý languidus; fessus,
zmalátněti languesco.
zmalomyslněti animumdemitto,

animo deficio.
zmar v. záhuba; na z. přijíti

intereo, dispereo.343]| Č.-L.

zmrznouti

zmařiti irritum reddo, dirimo
(auspicium), disturbo; —zzni.
čiti v. toto. [bo algd

zmásti permisceo, confundo, tur
zmatek turba, conturbatio, per

turbatio; ve z. uvádím perturbo
con-, confundo, misceo.

zmateně turbate, confuse.
zmatený confusus, conturbatus

perturbatus; perplexus; incom.
positus.

zmenšení imminutio, deminutio.
zmenšuji minuo, deminuo, im

minuo, attenuo; levo, mitigo
algd.

změkčiti mollio algd; ——=změk.
čilým učiniti effemino, enervo.

změna mutatio, com-, immutatio:;
vices, vicissitudo; variatio,

změnitelný commutabilis.
změniti muto, commuto, immuto

algd; vario alad.
změřiti v. měřím.
změtení confusio (religionum),
zmije aspis, vipera.
zmínka «mentio, commemoratio

alcs rel.
zmiňuji se mentionem facio

(ales rei), commemoro (algd).
zmírám absumor (ferro).
zmítám agito, iacto alad.
zmítání iactatio.
zmizeti v. mizím.
zmladnouti repuerasco.
zmoci supero, vinco algm; pos

sum alad.
zmocnění auctoritas.
zmocňuji se potior alga re, oc

cupo, capio algd; z. se napřed
praeoccupo; Z. někoho aucto
ritatem alcs rei do alcu1.

zmoudřeti sapio; doceor (cala
mitate).

zmožený confectus (aevo, fame).
zmrskati v. mrskám.
zmrzačený mutilus,

truncatus.
truncus,

zmrzačiti trunco, mutilo algm.
zmrznouti congelare; frigore

pereo,
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zmnžilostť zpěčuji se

zmužilost virtus, fortitudo, anim1.
zmužilý animosus, fortis.
zmýliti fallo algm; v. mýlím se.
značka insigne, nota, signum.
značně aliguanto (minor), ali

guantum (procedere) non me
diocriter, valde.

značný grandis; insignis; ali
auis; z. kus, část aliguantum
(agri).

zLak insigne.
znalec peritus, prudens alcs rei.
znalost scientia; peritia; Z. prá

va iuris prudentia; Z. mám
scio algd, novi algd, cognitum
habeo alad. (loci).

znalý peritus, prudens, gnarus
znám novi; scientiam alcs rei

habeo.
znamenám— vidímanimadverto,

sentio, cerno, intellego ; ==ozna
čuji signo, significo, noto alad;
do budoucnosti portendo, indi
co algd; — význam mám valeo,
vim habeo.

znamení signum, nota, signifi
catio; něčeho budoucího omen,
portenfum, ostentum; hrozná
znamení dirae; z. troubou colas
sicum; Z.ke shromážděníse,
k bitvě dáti classicumcanere;
z. z letu ptáků augurium;
za dobrého zn. auspicato.

znamenitě insigniter, egregie;
valde.

znamenitost gloria, claritas.
znamenitý illustris, insignis,

conspicuus, praestans, v. vý
borný, vynikající. (tio.

znaménko rozdělovací distinc
známka nota; v. znamení.
známost notitia; vw.znalost; ve

z. přijíti innotesco, in vulgus
emano, nobilifor, pervulgor,
porcrebresco.

známý notus, compertus; vulga
tus; známo jest constat; z.
činím palam facio.

znázornění demonstratio.945]| Č.-L.

znázorňují demonstro, in con=
spectu pono alad.

4znechutiti taedet me alcs rei,
fastidio alad, satietas alcs rei
me fenet.

znelíbiti se displiceo alcui; im
probor ab algo.

znenihla paulatim, sensim; z.
vystupující acelivis, leniter
editus. tio.

znepokojení sollicitudo, aflicta
znepokojuji sollicito, sollicitudi

ne afficio, agito, peragito, exa
gito, ango, commoveo, exerceo
(ambitio animum) vexo algm.

znepřáteliti v. rozdvojuji.
znešvařiti contamino.
znetvoření deformitas, deprava

tio (oris).
znetvořuji deformo, depravo.
zneuctění dedecus, ignominia.
zneuctívám dedecoro, violo, ds

formo, polluo alad.
zneužívám abutor, male utor

alga re. [hnba, zkáza.
zničení disperditio (urbis); v. zá
zničiti disperdo, exstinguo; v.

ničím.
zniknouti enitor; effugio algd.
zním sono, resono.
znova denuo; v. opět.
zobák rostrum.
zobecněti vulgor.
zobrazuji formo alad.
zodpovídati v. odpovídám.
Zora aurora.
zosnovatel auctor, machinafor.
zosnovati v. osnuji.
zotavuji reoreo (vocem, corpus);

Z. Se reguiesco, convalesoo, re
cre0 me. algm.

zotročiti in servitutem redigo
zoufalost, -ství desperatio.
zoufalý, v z. postavení rebus

desperafis.
zoufám despero (algd neb de..).zpátečnípochod| reditus,re

ceptus.
zpěčování se recusatio.
zpěčuji se v. zdráhám se.
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zpět zrušení

zpět retro, rursus; předponou
re — (reporto atp).

Zpěv cantus.
zpěvák cantor; z. flétnou dopro

vázený auloedus.
zpěvnost canorum.
zpěvny canorus.
zpilý ebrius.
zpívám cano, canto.
zpívávám cantito. [creator.
zploditel creator, generator, pro
zploditi procreo.
zplozený generatus. [alcui.
zpotiti (někoho) sudorem excutio
zpotřebuji consumo alad.
zpotvořiti deformo,depravo algd.
zpozdile stulte, absurde.
zpozdilost stultitia. [šetilý.
zpozdilý stultus, fatuus; v. po
zpozorovati animadverto, sentio

alad ; — seznati intellego.
zpracovati pertracto algd; con

ficio; colo alad.
zpráchnivělý putridus.
zpráchnivěti putresco.
zpráva nuntius; z-u dávám cer

tiorem facio algm; z. dostávám
certior fio.

zpravodaj auctor.
zpravuji doceo, (ace. a „čnf.)re

fero (sermones ad algm), cer
tiorem facio (algm de alaa re);
(zevrubně) edoceo algm algd.

zpronevěřiti fraudo (algd), sup
primo (pecuniam).

zprostiti libero algm alga re.
zpostředkovatel auctor (pacis),

internuntius.
zprostředkovatelka conciliatrix

(amicitiae). [poruji.
zprotiviti se v. protivím se, od
zprvu initio.
z předu a fronte.
zpřítomňuji repraesento alad.
zpřízněný coniuncšus; v. pří

buzný.
zpupně ferociter, superbe.
zpupnost superbia, insolentia,

intemperantia, arrogantia, spi
ritus, licentia.847)| Ů-L.

zpupný superbus, insolens, arm,
gans.

zpurně contumaciter, obstinate,
zpurný confumax, obstinatus.
způsob modus, ratio; genus (gcri

bendi); tím z. hoc modo;z. ži
vota vita, cultus.

způsobilost habilitas. [(ad. ).
způsobilý aptus, idoneus, factus
způsobiti efficio, ut; auctor sum

alcs rei; Z. Si smrt: mortem
sibi consciscere (necem, fugam);
z. boj, porážku: certamen, cla
dem edere.

způsobnýbellus (homo);= uhla
zeny, zdvořilý v. toto.

způsobuji effcio, perficio.
zpustošení depopulatio.
zpustošiti depopulor, devasto;

nadobro z. evasto; zpustošený
depopulatus. [sumo.

zpyšněti inflor, efferor, spiritus
zpytování investigatio.
zpytovatel investigator.
zpytuji investigo, serutor algd,
zrada proditio; perfidia.
zrádce proditor.
zrádně perfide, malitiose.
zrádný perfidus,subdolus,infidus,
zraji maturesco.
zrak lumina oculorum, acies;

aspectus (a-u sentiri); conspec
fus; jako smysl visus.

zralost maturitas.
zralý maturus; po 7. úvaze co

gitate (seribere alad).
zrazování od něčeho dissuasio.
zrazovatel dissuasor.
zrazuji (někoho)prodo (alam),(od

čeho) revoco, dissuadeo (pa
cem), dehortor (algm ab..).

zrcadlo speculum.
zrno granum.
zrozený prognatus; factus(ad..).
zručnost ars, artificium, facultas,

sollertia. (alga re).
zručný expeditus; exercitatus (in
zrušení (zákona) abrogatio; čá

stečné zruš. zákona derogatio,
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zrušiti zvlášť
———

zrušiti tollo, rumpo algd; abro
€0, antiguo (legem); solvo (ami
citiam).

zrychlení acceleratio.
zrychluji accelero, maturo algd.
zřejmě evidenter, manifesto.
zřejmost evidentia.
zřejmý v. zjevný.
zřeknutí se abdicatio.
zření ratio; Z. mám rationem

habeo (alcs rei), respicio (alad),
animum adverto (ad..).

zřetel v. zření.
zřetelně clare, dilucide, enodate

(narrare), explanate.
zřetelný clarus, dilucidus, ex

pressu8 (sceleris vestigia), per
spicuus.

zřícenina ruinae, parietinae.
zříditi efficio (portum, duas le

glones).
zřídka raro.
zřídlo fons, caput; origo, prin

cipium.
zříkámse abdicome (magistratu).
zřím intueor; v. patřím.
zřízení instituta; institutio; z.

státní constitutio (civitatis).
zřízený constitutus (bene ©.

corpus).
zřizuji instituo, comparo, instruo

algd; zase z. restituo.
zsinalý perpallidus.
ztenčujiobtero, attenuo, extenuo,

minuo alad.
ztepilost proceritas.
ztepilý procerus.
ztloušti crassus (unum digitum).
ztrácím amitto, deperdo, perdo

alad; Z. Se evanesco, pereo,
effluo.ztráta©amissio,© detrimentum,
damnum, incommodum, demi
nutio (liberfatis); z. práv ob
čanských capitis deminutio;
v. škoda.

ztrnouti torpesco, obstupesco.
ztrnutí torpor.
ztroskotati naufragium facio,

elido naves, diruo algd.349]| Č.-L.

ztrýzněný discruciatus.
ztučněti pinguesco.
ztuhlý concretus, rigidus.
ztuhnouti rigesco.
ztuhnutí concretio (corporum),
zub dens.
zubr urus.
zúčastniti se v. účastním ge,
zúplna v. zcela, docela.
zuřím saevio, furo (in algm).
zuřivě acriter, saeve, furiose.
zuřivost furor, saevitia.
zuřivý ferox, furibundus, furio

8U8, 8A0VUS.
zůstávám maneo, remaneo, per-,

resto, relinguor, subsido (mul
titudo calonum in castris).

zůstavuji relinguo; prodo algd;
z. na vůli permitto.

zušlechťuji excolo (ingenia dig
ciplina); informo alad.

zúžuji coarto.
zvedám tollo, levo, sublevo,

attollo (manus ad caelum).
zvedám Se assurgo, surgo; v.

vyčnívám, vyvstávám.
zvelebuji augeo, amplifico alad..
zveličení amplifcatio.
zvenčí extrinsecus.
zvěčnělý mortuus; divus.
zvěd v. vyzvědač.
zvěděti exploro, disco, comperio

algd, certior fio de alga re.
zvěřina caro ferina.
zvěřinový ferinus.
zvěst v. zpráva, pověst.
zvěstuji nuntio, refero, defero,

renuntio algd, pronuntio.
zvětrati evanesco (vinum).
zvětšení amplificatio.
zvětšovatel amplificator.
zvětšuji augeo, amplifico.
zvídám — dovídám se comperio;

== vyzvídám exploro,
zviklati v. viklám.
zvířátko bestiola.
zvíře bestia, belua.
zvítěziti v. vítězím.
zvlášť v. obzvláště;každýz.

separatim.
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zvláštní Žaladek

gvláštní — oddělený separatus;|
(co do jakosti) insignis, singu
laris; (co do kvantity) praeci
puus. [adj. proprius.

gvláštnost proprietas; novitas;
zvlažuji irrigo, subluo alad.
zvolání exclamatio.
zvolati conclamo, oxelamo,
zvolna leniter, paulatim.
zvoneček tintinnabulum.
zvrácený pravus, perversus.
zvrátiti subverto, everto alad.
zvrhnouti se degenero; == změ

niti se mutor.
gva voco, invito alagm; == na

zývám, jmenuji v. toto.
zvučím 80no, resono.

Zába rana.
žádám postulo (idem publicam;

algm orationes duas ; ut vende
ret; scireautposse); rogo(hocte
vehementer; de agua; res fur
pes); peto (praemium; diem
colloguio; opem ab algo; uf
sibi donaret), posco (vades; hoc
a me; parentes pretium, deos
veniam); úsilovně ž. flagito
(pugnam); ž. za vydání něko
ho deposco (algm ad..), ex
posco (publice); ž. si (= přeji
si) cupio, opto, appeto, concu
pisco algd; snažně si Ž. exopto
algd; ž. zpět repeto (obsides;
bona sua).

fádání postulatio, petitio,
žadatel petitoc.
žádný nulius; přiněkt. jmenech

nemo (Romanus, poěta); Ž. z
obou nouter; ž. člověk nemo.

Zádost cupiditas, desiderium;
postulatum, petitio; důtklivá
ž. eflagitatus.

Zádostivost aviditas, amor, ap
potentia, cupiditas,851]| Č.-L.

Ž

o
zvuk sonus, sonitus; —hlas vox
zvůle licentia, libido.
zvyk consuetudo, mos; USUB;

mám ve z. consuevi, soleo.zvykám| consuesco;| asBuesco
alga re, neb alcui rei); z. ko
Oassuefacio algm alga re neb

alcui rei.
zvyklý assuetus (labore assiduo

inf.), assuefactus (puro sermo.
ne, operi, parere).

zvýši altus.
zvyšuji exaggero

verbis), augeo alad.
zženštilost mollitia.
zženštilý mollis, effeminatuu.
zženštiti effemino.

(beneficium

žádostivý cupidus, avidus alcs
rei. [tandus, desiderabilis,

žádoucí expetendus, optatus, op
žahadlo aculeus.
žahavka urtica.
žák discipulus, auditor (Theo.

phrasti).
žal luctus, maeror.
žalář carcer.
žalařuji in catenis teneo.
žaloba accusatio, crimen, způsob

Ž—yactio (guaerere); guaestus,
auerela, guerimonia; křivá ž,
calumnia.

žalobnicky, po ž—u accusatorie.
žalobnický accusatorius.
žalobník accusator; ž. veřejný

actor (causae); křivý ž. calum
niator.

žalost v. žal.
žalostně flebiliter,
žalostný Hebilis, funestus, mise

rabilis, lamentabilis. ©
žalovatelný acousabilis.
žalud glans.
žaludek stomachus, alvus; ž-em

chorý cardiacus.

[352



žaluji

žaluji acouso, algm (ales rei);
křivě ž calumnior; před sou
dem hrdelním ž. capitis acCuso;
před soudem defero (algm neb
nomen alcs). [tia.

Žár ardor, aestus, fervor, flagran
žároviště bustum. [perhorresco.
žasnu admiror (algd), obstupesco,
že 1. accus. s inf. (po slovesech

dicendi atp.); 2. ut (ve větách
výsledných); 3. auod (ve vě
tách příčin.); 4. ne (ve větách
obavných); 5. dguominus (po
slovesech překážení atp.); 6.
aguin (po záp. sloves. pochybo
vání); že ne 1. ut (ve větách
obav.); 2. ut non (ve větách
výsled.).

žebrák mendicus.
žebrám mendico.
žebřík scala.
žehnám někomu bonis ominibus

proseguor algm.
žel v. žal; žel mi jest něčeho

paenitet me alcs rei.
železa catenae.
železitý ferrarius.
železný ferrous.
železo ferrum; ze železa pracu

jící ferrarius.
želím paenitet me (alce rei), com

miseror algd, lugeo alad.
želízko napálení vlasůcalamister.
želva, testudo. [uxor.
žena femina, mulier ; —manželka
Ženich sponsus.ženímseuxoremduco.© [nus.
ženský muliebris, femineus (ma
Ženu ago, compello alad; pello;

== poháním incito, stimulo, im
pello algm; Z. se feror; incurro
(cornibus), perseguor alam.

Žerď hasta; v. tyč, rahno.
žernov lapis molaris.
žert iocus; ludus, ludibrium.
žertuji iocor. [toto.
žertovný iocosus; smělný v.
žertva hostia, vlotimu.

Č.-L.

žvýkám

žezlo sceptrům ; — vláda v. toto.
žhavý ardens (lapis), flagrans,
žhu oaleo. [candens.
žiji vivo, vitam dego.
žíla vena, arteria.
žírnost fecunditas, fortilitas.
žírný fecundus, fertilis, uber.
živel plur. principia, elementa

rerum.
Živím alo, nutrio algm; victum

praebeo alcui; Ž. se vivo,alor,
vescor (lacte et carne).

Živitel altor, nutricius.
živitelka altrix, nutrix.
živobytí vita; victus, cultus,živočich animal,
živočišný animalis.
živok animans.
živost vigor, alacritas; v. hbitost.
život vita; anima, spiritus; =>

způsob života oultus, mores;
ž. si beru mortem mihi con
8cisco.

životný animalis (sonus), anima
tus; vifalie.

životopis vita.
živoucí animans.
Živý vivus, animans, animatus,

za živa vivus; čilý, hbitý
v. toto.

Žízeň sitis (uhasiti explere).
žízním sitio (alad).
žlab canalis.
žluč bilis.
žlutý flavus, luteus.
Žnec messor.
žnu seco, meto alad.
žold stipendium; ž gladiatorský

gladiatorium.
žoldnéř miles mercennarius
žoldnéřský conduoticius, mer

cennarius.
žrádlo pastus.

žravý edax.Žrout asotus.
Župa pagus.
žvatlám garrio.
žvýkám mando algd.
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98, vydání Štěpána-Ambrože

Odborné časopisy píší m. j. o
česko-německém a německo-českém

Kanesním slovníku
prof. Štěpána-Ambrože:

Jest to slovník nejlepší z nej
lepších, který se dočkal již 37.
vydání, jest to vysoce cenná
pomůcka pro každý psací stůl,
nevyčerpatelná pokladnice pro
školu, kancelář a dům, kterou

můžeme každému vřele
doporučiti.

Úprava vkusná. Cena 32 K.

Lorenzovy cizojazyčné slovníky, nacházejí
každým rokem hojnějšího rozšíření, jich
obliba vůčihledě stoupá a lze jich nalézti

roztroušené
po celé zeměkouli!

NAKLADATEL JINDŘICH LORENZ
V TŘEBÍČI NA MORAVĚ



Žádejte u knihkupců
opravdu dobré a upotřebitelné
Lorenzovykolibří slovníky
se správnou výslovností a mluvniční částí

Prof. Šetka, francouzsko-český a
česko-francouzský v plát. vazbě K 11.-—

Prof. J. Štěpán, česko-něm. a něm.
český v plát. vazbě

Prof. Štěpánek, rusko-český a čes
ko-ruský, brož.

Kajš, esp. slovníček I/II „IDO“
Hain-Brábek, maďarsko-německý a

K 11.—

K
K

německo-maďarský I/II K 11.—

K

K
K

K

1i.—
11.50

Prof. Wrana, polsko-německý a
německo-polský, kart.

Prof. Dziewitzki, polsko-anglický a
angl.-polský, váz.

Osička, angl.-čes. a čes.-angl., váz.
Prof. Dr. Hodr, česko-italský a

italsko-český . .
Prof. Macht, slovensko-franc. a

franc.-slovenský K 11.—
M

NAKLADATEL JINDŘICH LORENZ
V TŘEBÍČI NA MORAVĚ

9.—
1i—

11.—



Nejlacinější česká knihovna
(Dosud prodáno přes milion svazečků.)
Erben: Svatební košile Sázavský: České lázně
Čelakovský: Ohlasy písní Sokolík, zpěvníčekZnámkomluva

českých Elegantní tanečník
Benátky Lyžaření
Hálek: Večerní písně aHronovský:Českýráj KOČEK
Football Aforismy
Lawn-tennis Matouš: O radiu
Průvodce po Paříži NervosaSemmering,Terstatd.| Dějinysvěta

Cena svazečku K 1-—.

Královská hra „ŠACHY“
Návod pro začátečníky.

Cena K 3.—. IV. vydání.

KAJŠ:Světomluva „IDO““
Cena K3.—.

Vyšlo osmé vydání

Nový národní zpěvník
Výbor národních a znárodnělých písní, úryv
ků z českých zpěvoher. Sestavil Al. Ručka.

Cena K 20.—.



NÁKLADEMJINDŘ. LORENZE
V TŘEBÍČI NA MORAVĚ

vydány následující vkusně vázané slovníky:

Štěpán-Ambrož, prof., česko-něm. a něm.-český K 82—Štěpán, prof., česko-německý a německo-český

Štěpán, prof., čes.-něm. a něm.-čes. (kolibří vyd.) K 11—

R
Šetka, I. francouzsko-český . K .—;
Šetka, II. česko-francouzský K 20.—
Šetka, Dr., francouzsko-český a opačně . K 32—
Šetka, Dr., franc.-čes. a opačně (kol. vyd.) K 11—

úbín prof., čes.-franc. a francouz.-český K 26.—
Čermák A., prof., anglicko-český, I. díl K 20.—
o ák A., prof., česko-angl., II. díl K 20.—
Čermák A., prof., úplný, váz. K 32.—
Váňa, prof., česko-anglický a anglicko-český „K 26.—
Sedláček, Dr. prof., česko-latinský a latin.-český K 29.—
BRusínský, prof., česko-italský a Italsko-český . K 26.—
Busínský, slovník Španělsko-český a čes.-španěl. K 16.—
Brábek, prof., česko-maďarský a maďarsko-český K 20.—
Kout, prof., česko-srbochorvatský a srbochor.-čes. K 16.—
Kaczor, prof., česko-polský a polsko-český . . K 29—
Sís-Ivanov, slovník bulhar.-český a čes.-bulhar.
Forejt, česko-ruský a rusko-český .

pánek, prof., rusko-čes. a čes.-rus. (kol. vyd.)
Štěpánek, rusko-český
Černý, hudební slovník ..
Kajš, esperantský slovníček „Ido“, L/IL .
iMolé, prof., německo-franc. a "franc.-německý
BEiel,prof., anglicko-německý a něm.-anglický
Kout, něm.-srbský a srbsko-něm. .
Schmid, Dr. prof., němeěcko-italskýa italsko-něm.
Sokolovski, Dr., německo-ruský a rusko-něm.
Klas, prof., německo-polský a polsko-německý
Kjelski, prof., polsko-franc. a franc.-polský .
Oslčka, prof., angl.-český a česko-angl. (kolibří)
Hain-Brábek, maď.-něm. a něm.-maď., I.-II. kart.

dí prof., pol.-něm.a něm.-pol.,kart. (kol.
Dziewitzki, polsko-angl. a angl.-pol. (kol. vyd.)
Stanislawski, polsko-angl. a angl.-polský
Šetka, Dr. prof., cizojazyčný slovník . . K 27.—
Hodr, Dr., prof., česko-ital. a ital.-čes. (kol. vyd.) K 1i—
Macht, prof., slovensko-francouzský a francouz

sko-slovenský (kol. vyd.) K 11.—.
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Vzorné zpracování, skvělá úprava, levná cena.



Vzorykapesních slovníků!
Právě vyšlo 38. vydání

kapesního slovníku
česko-německého a německo-českého,
který podle nového pravopieu sestavili
prof. J. Štěpán a A. Ambrož
Cena vkusně váz. výtisku K 32—

Prof. Dra ©. Šetky
Francouzsko-český

a česko-francouzský slovník
úplný, váz. K 32'“—, se správnou výslovností

Kdo hledá moderně sestavený

KAPESNÍ SLOVNÍK
anglicko-českýa česko-anglický

se správnou anglickou výslovností
koupí si právě vydaný od

prof. Dra A. Čermáka
Cena vkusně váz. výtisku K 32—

Zavádí se na všech ústavech
NAKLADATELJINDŘICH LORENZ

v Třebíči na Moravě



Parlez vous francais?
Profesora Jos. Kubína
NOVÁ PRAKTICKÁ

OKOLA FRANGOUZSKÁ
MODERNÍ PŘÍRUČKA

Čech ve Francii žijící nám píše:

Se zásilkou jsem úplně spokojen
a hlavně mne překvapila

Kubínovaškola francouzská
svým bohatým a účelně rozděle

ným obsahem.
Učebnici tuto mohu každému

vřele doporučiti !

Cena K 25—

NAKLADATELJINDŘICH LORENZ
v Třebíči na Moravě



NOVÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

latinsko-český

česko-latinskýo
Pro potřebu

školskou a soukromou
sestavil

Dr. Josef Sedláček,
profesor při státním vyšším gymnasiu v Třebíči.

I. Dil latinsko-český,
II. Latinská slova v české mluvě užívaná.

HLDil česko-latinský,

V Třebíči na Moravě.

NakladatelJindřich Lorenz, knihkupec.
1940.



Prof. dra. Jos. Sedláčka

KAPESNÍ SLOVNÍK

latinsko-český
a

česko-latinský

Díl I.

Slovník latinsko-český

8. vydání.

, |
V Třebíči na Moravě.

NakladatelJindřich Lorenz, knihkupeo.
1940



abnormis

A.
A, čb, abs předl. s. abl. od, ze,

se, 8, po, hned po, co do.
úbácus, i m. stkvostný stolek.
šbálienátio, onis f odcizení.
abalieno, áre odcizuji, odvracím ;

a -tus odpadlý. ký.
Abantéus 3. adj. Abantův, -ov8
Abantiádes ae m Abantoveo

Perseus neb Aorisius.
Abas, ntis m 1. král v Argu;

2. Kentaur; 3. průvodce Per
seův; 4. druh Diomedův;
6. průvodce Aeneův; 6. kníže
etrurský,

úbávus, i m praděd, předek.
Abděra, orum » (-ae f) město

thracké.
Abděrita, ae (-es, ae) m obyv.

Abdery, 80.
abdicátio, Onisf sřeknutí, od —
abdico, are sříkám se, vzdávám

se, skládám (úřad).
abdítus 3. adj. odlehlý, skrytý.
abdo, čre, didi, ditum stranou

dávám, odstraňuji, ukrývám;
me a. uchyluji se; pohřížiti se
(in litferas). nost.

abdomen, inis » břicho; smysl
abdůuco, čre, xi, etum odvádím,

odvlékám, odvracím.
abductus 3. vzdálen, odloučen,
čbeo, ire, ii, Itum odcházím;

minouti, uplynouti; přecházím,
měním 86 v něco; A. eX con
spectu mizím S očí.

aberrátio, onisf zbloudění,vzdá
lení se, odchýlení; vyražení.

aberro, re zblouditi, odchýliti
se; vyrážím ge.

abřěre — afutirum esse

11 L.. A

abforem — abessem.
abhine adv. před, od nynějška.
abhorrens, tis odchylný, odliš

ný, cizí.
abhorreo, Sre, ui, s hrůzou se

odvracím, hrozím se; nesou
hlasím, liším se, příčím se.

abicio, čre, i6ci, ičetum odha
zuji; pohazuji; nechati, opu=
stiti; snížiti; odbýti.

abiecté aďv. malomyslně; nízce.
abiectio, onis ff malomyslnost

(animi).
abiectus 3 pohozený, malomysl

ný,nepatrný, povržený;sprostý,
nízký

šbičgnus 3. adďj.jedlový.
abies, čtis f jedle.
abígo, čre, 8gi, actum odháním,

za-, Vvy-,zaplašiti.
abitas, us 7 odchod; východiště.
abiudico, are upírám, od-, od

suzuji.
abiungo, čre, nxi, netum odlu

čuji, vypřahuji, vzdaluji.
abiUro, are přísahou upírám, od

přisáhnouti něco. [pravení
ablegátio, onis / odeslání, vy
ablego, re odstraňuji, pro

pouštím, vypraviti.
abligůrrio, ire zmrhati.
abludo, čre oddaluji se, jsem

nepodoben.
abluo, čre, ui, tum smývám,

u-, očišťuji.
abněgo, šre odpírám.
Abnoba, ae f Černýles.
abnormis, e aďdj.nepravidelný;

a. sapiens K žádné škole ne
patřící,

[a



abnňo

abnůo, čre, ui, Ufum odpírám,
odmítám, oslyšeti; nehodím sek

abnůto, are odpírám.
aběleo, Sre, vi, jtum zničiti,

vyhladiti, odstraniti.
abolesco, čre, 8vi mizím.
abolitio, onis f zrušení, zničení.
abominandus 3. opovržení hod

ný.
aboómino, áre (-or) zažehnávám.
Aborigines, um mkmen latinský,

od něhož Římané odvozovali
svůj původ.

abortio, onis f potracení.
abortivus 3. adj. před časem

narozený.
abortus, Us = předčasný porod,

potracení.
abrádo, čre, si, sum odškrabuji;

oholiti, ostříhati; uzmouti.
abripio, čre, ripui, reptum od

hnouti, odvléci, uloupiti,
uchvátiti, zajmouti; a. se od
chvátati, utéci.

abrogáatio, onis / zrušení.
abrogo, are zrušiti, vzíti; zbaviti,

zpustiti.
abrotěnum, i n (-us, i) brotan,

boží dřevce.
abrumpo, čre, růpi, ruptum od

trhuji, s-, přerušuji, přítrž či
ním; protínám (venás); poru
šuji. (ka.

abruptio, onis f odtržení,roztrž
abruptum, i » sráz, strž, pro

past; zkáza.
abruptus 3. přervaný, příkrý,

strmý.
absceédo, čre, ssi, ssum odstupuji,

u-, odcházím, upouštím, ustá
vám.

abscesslo, onis / ustupování.
abscessus, s » odstup,vzdále

nost.
abscido, čre, di, sum uříznouti,

utíti; rozděliti; spem. A. naději
zničíti,

abscindo, čre, idi, issum odtrh
© nouti, 8-, uříznouti.
abscisio, GOnis/ přerušení řeči.

38 L-Ď

absum

abscisus 3. ufatý; srázný. (ný.
absconditus 3. skrytý, tajný, tem
abscondo, čre, di, itum skrývám,

uklízím, zatajuji, s očí ztrácím
(docum).

absens, tis adj. nepřítomný.
absentia, ae f nepřítomnost.
absímilis, e adj. nepodoben.
absinthium, i » (-ius) pelyněk.
absisto, čre, stiti odstupuji, vzda

luji se; přestávám.
absolite adv. úplně, zcela.
absoliitio, onis f sproštění; do

koněení.
absolitus 3. úplný, naprostý,

dokonalý, nepodmíněný.
absolvo, čre, vi, itum odvazuji,

žaloby sprošťuji, nevinným
uznávám, osvobozují, zbavuji;
končím.

absónus 83.aďj. nezvučný, nesou
hlasný, neshodný. [titi.

absorbeo, Sre, ui vstřebati, pohl.
absgue předl. s abl. dále od, bez,

mimo, kromě.
abstťemius 3. adďj. střízlivý.
abstergeo, Šre, 8i, sum stfrám,

u-, a. dolorem zaháním.
absterreo, Sre, ui, itum zastra=

šuji, od-.
abstinens, tis aďj. zdrželivý,ne

zištný. (zištně.
abstinenter adv. zdrželivě, ne
abstinentia, ae /f zdrželivost,

nezištnost, půst, hlad.
abstineo, Sre, nui, zdržuji se ně

čeho, neušívám; zdržuji, za
někoho.

absto, are, stiti stojím stranou.
abstraho, čre, xi, ctúm odtahuji,

odvlékám, odvracím, zdržuji;
vzdaluji, vybavuji.

abstrůdo, čre, si, sum odstrčiti,
skrýti. (homo).

abstriisus 3. skrytý; uzavřený
absum, čsse, afui jsem nepříto

men, vzdálen, dalek, nemám
účastenství; neslušeti, nesná
šeti se; non mulfum abest
neschází mnoho.
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absumo acelivis

absumo, šre, psi, ptum odnímám,
trávím, stravují, mařím: pass.
hynu.

absurdě aďdv.chybně, nechutně,
zpozdile, negrovnale.

absurdus 3. adj. nelibý, zpozdilý,
nejapný.

abundans, tis adj. oplývající,
bohatý, zámožný, hojný (pecu
nia); a. multitudo přesila.

abundanter adv, hojně, obšírně,
rozvláčně. [bytek.

abundantia ae / hojnost, nad
abundo, re přetékám,oplývám,

nadbytek mám.
abůisio, Onisr užívání slov v ne

vlastním významu.
abusgue = usaue abpředl.s. abl.

až od. [správné užití.
abůsus, Us » spotřebování, ne
abůtor, i, Usus sum zle užívám,

nadužívám, zle nakládám.
Abydenus 8. adj. abydský.
Abydus, i / městou Hellespontu.
ARCv. atgue.
Acaděémia, ae /f háj u Athen

herou Akademovi zasvěcený;
v něm učil Plato, odtud — škola
filosofická; akademie.

Academicus 3. adj. akademický.
Académus, i m heros řecký, je

muž zasvěcen háj u Athen.
acalanthis (acanthis), idis /

stehlík.
Acámas, ntis m syn Theseův.
acanthus i m paznehtník (kvě

tina). [nanie.
Acarnánes, um m obyv. AkarAcarnánia,| ae/fsever,záp.

čast Řecka u moře Jonského
Acarnánienus 3. adj. akarnanský.
Acastus, i m syn Peliův.
Acca Larentia / choť pastýře

Faustula; odtud slavnost La
rentalia.

Acca, ae /f družka královny
Volsků Kamilly.

accédo, čre, cessi, cessum přistu
puji, přicházím, přitáhnouti;
ad rem publicam a. na dráhu

61. L-Č

státnickou se dáti; ad causam
a. beru na se vedení pře; ad
hastam a. účastním se dražby.

accelerátio, onis f zrychlení.
accelero, re urychluji; spěchám,

popíliti si.
accendo, čre, di, sum zapaluji,

roz-, ozařuji, podněcuji.
accenseo, Sre, ui, sifum, Bum

připočísti.
accensus, i m sluha úřední; pl.

záložníci z páté třídy občanstva.
acceptio, onis f přijetí.
accepto, ňre přijímám.
acceptus 3. příjemný, vítaný,

milý.
accerso V. Arcess80,
accessio, Onis ff přistoupení,

přístup, přírůstek, přídavek.
accessus, Us m přistoupení, při

blížení se, příchod, přístup;
příliv.

accidit stává se, přihází se.
accido, čre, cidi, dopadám, dorá

žím; přihoditi, státi se, sběh
nouti se; zdařiti se.

accido, čre, cidi, cisum naříznouti,oslabiti;res© aocisae
bídné poměry.

accingo, čre, nxi, netum opásati;
ozbrojiti, přichystati.

aceio, ire, Ivi, itum povolávám,
obesílám.

accipio, čre, cpi, ceptum přijí
mám, beru, dostávám, utrpěti
(calamitatem), utržiti (vulnus);
postřehnouti, uslyšeti.

accipiter, ris m jestřáb.
accitas, s m povolání, při-,

pozvání, obeslání.
acelámátio, onis / pokřik (buď

souhlasný neb nepříznivý).
acelámo, šre pokřikuji, 0-, za-,

křikem dávám souhlas na jevo.
aceláro, šre zřetelně objevuji.
acelinis, e adj. přikloněný, od

aný.
acelino, are přichýliti, na-.
acelivis, e adj. znenáhla vystu

pující, šikmý.
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acelivitás

ncolivitás, tis f stoupání, svah.
Ácco, oni8s m náčelník Senonů.
acečla, ae m soused.
acecolo, čre, ui, ultum bydlím při.
accommodate adv. přiměřeně,
accommodátio, onis f přizpůso

bení se, ochota, vhodnost.
accommodátus 3. přiměřený,

vhodný.
accomodo, šre přizpůsobuji, při

kládám.
accommodns 3. přiměřený.
aceredo, čre, didi, ditum víru

dávám.
aceresco, čre, vi, 6tum přirů

stám, přibývám.
acerétio, Onisf přibývání.
aceubitio, onis f ležení u stolu

při hostině.
accubo, re, —ležím při něčem,

spočívám.
accumbo, čre, cubui, itum ulé

hám, při-. [vatě.
accumulate aďv. hojně, vrcho
accumulator, is m hromaditel.
accumulo, šre hromadím, naku

piti, zasypati.
accurate adv. pečlivě, bedlivě,

důkladně, zevrubně; a -ius
agere rozhodněji jednati.

acerirátio. onis f pečlivost.
aceiratus 3. důkladný, pečlivý,

přesny.
accuro, áre pečlivě obstarávám,
accurrTo0,ěre, cucurri (curri), cur

sum přibíhám, přikvapiti.
aceursus, Us 72 sběh, shon.
accůsabilis, e adj. žalovatelný,

zavržitelný.
accisátio, onis f žaloba, ob-.
accůsator, is m šalobník.
aceůsátorié adv. jako žalobník

(ago, dico).
aceisátorius 3. žalobnický.
acofiso, áre stěžuji si, naříkám

do čeho, žaluji, viním.
Ace, 88sf město ve Foinikii.
Řcer, eris n javor.
Acer, acris, e adj. ostrý, rázný,

prudký, vášnivý.

71 L-Č.

eidus

acerbé ado. trpce, přísně.
acerbitas, tisf trpkost, krutost;

pl. útrapy.
acerbo, šre ztrpčuji, zhoršuji.
šcerbus 3. adj. trpký, hořký,

bolestný, krutý.
šcernus 3. adj. javorový.
šcerra, ae f kadidelnice.
cervális, e adj. hromadný.
acervatim adv.hromadně;zkráta.
acervo, šre hromadím.
šcervus, i m hromada; kupa,

směs, množství.
ňcesco, čre, ui zkysati.
Acesta, ae f (-e, es) město na

Sicilii. [je pocházející
Acestes, ae mkrál sicilský z Tro
acetum, i n ocet, úštěpek.
Achaeměnes, is m praotec per

ských králů. [seův.
Achaemenides, is m drah Odys
Achaemenius 3. aďj. perský.
Achaeus 3. adj. achajský.
Acháia, ae / 1. Řecko vůbec;

2. Řecko jako provincie římská.
Acháicus 3. adj. achajský.
Acháis, idis (idos)/ Řecko; adj.

achajský (urbs).
Achaius, 3. adj. achajský, řecký.
Achěloias, disf dceraAcheloova.
Achělois, dis f dcera Acheloova.
Acheloius 3. aďj. achelojský.
Achelous, i m největší řekařecká;bůhtétořeky.| [seův.
Achemenides, is m druh Odys
Acheron, tis řeka v podzemí;

podzemí.
Acherontia, ae / (Acerenza)

město v Apulii,
Achilles, is m (ei, i) syn Peleův,

přední rek ve válce trojské.
Achillides, ae m Achilleovec.
Achivi, orum Achaiové.
Achivus, 3. adj. achajský.
Achradina ae čtvrt syrakusská
Acidělia mater Venuše (dle pra.

mene v Boiotii).
šcidus 3. adj. kyselý; protivný

nepříjemný.
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cies adapertilis

ácies, ei f ostří, bystrost, proni
kavost; zrak; šik, boj, bitva.
acieminstruo vojsko sešikovati.

ácinaces, is mkrátký mečperský.
cipenser, is 7 neznámá ryba

mořská, snad jesetor.
Acis, dis / řeka sicilská.
Aclis, dis / krátké kopí házecí.
Acmou, čnis m 1. druh Aenoův;

2. druh Diomedův.
Acměnides, is z%sluha Vulkanův.
Acoetes, is m 1. kormidelník;

2. zbrojnoš Euandrův.
aconitum, i 2 oměj; pl. prudký

jed vůbec.
Aconteus, i m 1)Latin; 2) druh

Perseův.
acaguiesco, čre, 8vi, odpočívám,

umírám, dosti mám, jsem spo
kojen.

acauiro, čre, sivi, situm získá
vám, při-, rozmnožuji.

Acraeus 3. adj. na výšinách
bydlící (příjmí bohů).

Acragas, ntis m městona Sicilii.
Acrátus i 2« propuštěnec Nero

nův.
acriculus 3. aďj. popudlivý.
acrimonia, ae / ostrost; ráznost,

energie.
Acrisioněus 3..adj. Akrisijský.
Acrisioniádes, is 1% potomek

Akrisiův — Perseus.
Acrisius, i m král v Argu, otec

Danain.
acriter aďv. ostře, horlivě, prud

ce, zuřivě.
acroama,tis n zábavnářeč,zpěv;

bavitel.
Acrocěraunia, orum » nebezpeč

né pobřeží epirské.
Acrocorinthus, i / vyšehradko

rinthský.
acta, ae / pobřeží mořské; roz

mařilý život.
acta, orum z činy; záznamyúřed

ní; denník, noviny.
Actaeon, is m vnuk Kadmův,

lovec.
Actaeus 3. adďj. attický,
gj| L.-Č.

Actiácus 3. adj. aktijský.
Actias,.dis f Aktianka (Orithyja,

Kleopatra).
actio, Onis f konání, jednání,

vedení pře, žaloba, formule
žalobní, přednes řeči.

actito, áre provozuji, úsilně pro
vádím; causas vedu processy;
mimos provozuji mimy.

Actium, i 2 mys a město u zá
livu Ambrackého.

actor, is m poháněč, vykonava
tel, obstaravatel, přednášeč;
herec; veřejný žalobce.

Actor, is m druh Aeneův.
Actěriděs, ae m Aktorovec.
actuárius 3. adj. hybný, pohyb

livý, rychlý, lehký.
actuoósus 3. adďj. hybný, činný.
actus, ús m pohyb; představení;

úkon, jednání, činnost.
culeus, i m bodec, osten.
acumen, inis n ostří; a. ingenii

bystrost, důvtip.
acuo, čre, ui brousím, ostřím,

bystřím, podněcuji.
acutus 3. ostrý, prudký (nemoc),

bystrý, prohnaný.
acutum, i 2 pohroma (bečli).
cus, s / jehla. (plně.
acute adv, ostře, bystře, ducha
Acutia, ae ./ manželka Vitelliova.
a. d. ante diem.
ad předl. s akk. u, na, k, proti

(místo), až po; vzhledem k, vů
či, co do (vztah); pro, na (účel);
k, na, dle (pohnutka).

adactio, Onis f přivedení k pří
saze.

adaeguo, Aresrovnati, při-, vy-;
dostihnouti, vyrovnati se.

adamanteus 3. adj. ocelový.
adamantinus 3. adj. z tvrdé

oceli, nezničitelný.
adamas, ntis m tvrdý kov neb

kámen, látka nezničitelná.
adamo, are zamilovati, oblíbiti si,
adaperio, Ire, ui, rtum otvírám,

po-.
adapertilis, e adďj.otevřitelný.
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adagnor

adadguor, ári k vodě vedu; pro
vodu jdu.

adaugeo, Sre, xi, ptum rozmno
žuji, přispořuji.

adaugesco, čre rostu.
adbíbo, čre, bíbi, itum připíjím,

vesáti.addenseo,Sre,| zhušťuji.
addico, čre, xi, ctum přiřknouti,

alíbiti; příznivé znamení dá
vám; k pokutě odsuzuji; v šane
vydávám, zaprodávám.

addictio, Onis/ soudní přiřknutí.
addisco, čre, didici přiučiti se.
addo, čre, didi, ditum přidávám,

do-, dokládám.
addoceo, Sre přiučuji.
addůbito, áre kloním se k po

chybnosti, rozpakuji 8e.
addůco, čre, xi, ctum přivádím,

přináším, uvádím, mnavádím,
pohnouti, přiměti; přitahuji,
u-, 8-. (něji.

(adducte) adv., adductius přís
adědo, di, 68umnakusuji, ohlo

dávám; snísti; stráviti; lapides
adesi ohlazené kamení.

aděmptio, nis f odnětí.
ade0 adv. tak, tak daleko, tou

měrou; atgue a. ba docela;
nunc a. právě teď; id a. to
právě; vel a. či spíše.

aděo, ire, ji k někomu se ode
brati, předstoupiti; podstoupiti,
podniknoufti, na se vzíti,

deps, ipis c. sádlo, otylost, ne
japnost.

adeptio, Onisf dosažení.
aděguito, re přijíždím, do-.
adí. v. aff.
adgěmo, čre, ui zavzdychati.
adhaereo, re, si, sum lpím,

vězím, so0uvisím.
adhaeresco, čre, haesi, haesum

uváznouti, utkvěti; přidržeti se.
adhaesio, onis / přilnavost.
adhibeo, Sre přibírám, přiklá

dám, užívám, šetřím ; memoriam
a. vzpomínám.

adhinnio, ire zařehtati na.

11) L.-Ó.

adiůvo

adhortátió, onis £ povzbuzení.
adhortátor, is m povzbuzovatel.
adhortor, ari napomínám, vybí

zím, povzbuzuji.
adhůc edv. až dosud, do nynějš

ka, podnes.
Adiabeneé, es f Aesyrie; odtud:
Adiaběnus 3. adj. assyrský.
Adiaběni, orum m Assyřané..
adiáceo, re, ui ležím při něčem,

hraničím.
Adiatunus, i m vůdce Sontiatů.
adicio, čre, i6ci, iectum přiha

zuji, házím k, dohoditi,
naházeti, přidati.

adiectio, onis f přihození, při
dání, přibírání.

adiectas 3. (adicio) přiléhající,
sousední.

adigo, čre, €gi, actum přiháním,
po-, přivádím, zatloukám, vy
mrštiti; vulnus a. ránu způ80
biti, poraniti; iure iurando a.
pod přísahu beru.

Adimantus, i mřeckývojevůdce.
adimo, čre, mi, 6mptum odní

mám, beru.
adipata dictio nabubřelá, bom

bastická mluva.
adipiscor, i, adeptus sum dosa

huji, docházím, dobývám si.
áditus, Us m přístup, příchod,slyšení(audience).| [řknouti.
adiudico, are přisuzují, při
adiumentum, i z pomůcka, po

moc.
adiunctio, Gnis f/ připojení, do

datek, omezení.
adiungo, čre, nxi, netum připo

juji, přidružuji, přiřazuji.
adiunctum, i » podstatná vlast

nost; pl. důsledek.
aditiro, čre přísahou znovu

ztvrzuji. (ší herec.
adiutor, is m pomocník; vedlej
adiutrix, cis £ pomocnice; legio

a. pomocná legie.
adiňvo, are, iúvi, ittum podpo

ruji, pomáhám; povzbuzujij
jsem na prospěch.
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adlábor adrepo

adlabor, i, psus sum šinu, plazím
se někam.

adlaboro, are přičiniti se.
adlapsus, Us m připlazení.
adlégáatio, Onis f posílka.
adlego, are posílám; uvádím.
adlěgo, čre, gi, ctum přibírám

(volbou).
adlěvatio, Onis f zdvižení, po

lehčení,
adlevo, are zdvihám, ulehčuji.
Admagetobriga v. Magetobriga.
admatťiro, are přivádím k uzrá

ní, urychluji, uspíšiti.
Admeětus, i m 1. král Molossů

v Epiru; 2. myth. král thes
salský, choť Alkestin.

admětior, Iri, nsus sumnaměřiti.
adminiculum, i n podpora, opo

ra, pomoc.
administer, ri m přisluhovač,

prostředník, pomocník.
administra, ae / pomocnice.
administrátio, onis /f řízení,

správa.
administrátor, is m správce,
administro, are při něčem po

sluhuji, řídím, spravuji; pro
vádím; opatřuji; res a — ta
est věc dopadla.

admirábilis, eadj.podivuhodný.
admirabilitas, tis f podivuhodnost.
admirandus 3. podivu hodný.
admirátio, nis £ podiv, obdiv,
admiror, šri divím, podivuji se,žasnu.
admisceo, 6re, scui, xtum při

měšují. [stupek.
admissum, i z provinění, pře
admitto, čre, si, ssum připouštím,

přístup, dávám; uvolňuji, pou
štím; spáchati; eguo a — 8s0
tryskem.

admixtio, onis / přimíšenf, pří
sada.

admodum adv. dle míry; nad
míru; velmi, příliš; a. duin
genti dobrých 500 (nejméně)

adměneo, 6re, ui, itum připo13)| L.-Č.

mínám, upozorňuji, napomí=
nám, výstrahu dávám, varuji;
poháním.

admonitio, ouis f připomenutí.
adměnitum, i n napomenutí.
admonitus, s m upozornění,

vybídnutí.
adměveo, Sre, vi, tum pohybuji+přišinuji,| přičiňuji;

vnuknouti (desiderium).
admarmurátio, onis / mum

lání, bručení (znamení nesou
blasu 1 souhlasu).

admurmnro, are přizvukuji.
adn. v. ann. ©
adoleo, čre, ui, ultum rozplývám

so; zapaluji, spaluji, obětí osla
vuji.

adolésco, čre, evi, ultum do
růstám, dospívám.

Adonis, is (idis) m syn krále
kyperského Kinyry, miláček
Veneřin.

adoperio, ire, ui, tum pokrývám,
při-, zahaliti,

adopťatio, onis f přijetí za syna
neb vnuka.

adoptio, onis / v. adoptatio.
adoptivus 3. adj. za vlastního

přijatý, vštípený.
adopto, are přibírám, za vlastní

ho beru.
ádor, is m špalda. [nění se.
adorátio, Onis / uctívání, kla
adorior, iri, rtus sum povstávám

proti, řítím, ženu se, útočím,
přepadám.

ádorea, ae f vítězná cena, sláva.
adorno, re přizdobiti; přistro

jiti, upraviti, vy-, vyzbrojiti.
ádoro, úre vzývám, klaním se.
adrádo, čre, si, sum oškrabati,

přistřihnouti.
Adramyttéos, i f (-eon, -ium)

město v Mysli.
Adrána, ae / řeka germanská,

přítok Fuldy.
Adrastéus 3. adj. adrastovský,
Adrastus, i m král v Argu.
adrépo, čre, si, tum připlížiti se,
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, Adria Aeacides

Adria v. Hadria.
Adrůimetum, i n město na sev

pobřeží africkém.
adscisco, čre, ivi, itum přibírám,

připojuji si, osobuji 8i; ascitus
vypůjčený, cizí.

adscribo, čre, psi, ptum připi
suji, přičítám, přikládám.

adseriptio, onis / přípis,
adscriptor, is m ten kdo připsá

ním jmena svého schvaluje cizí
návrh, schvalovatel. hám.

adsto, asto, šre stojím při, pomá
adstringo, šre, nxi, ctum sva

zuji, za-, utahuji, zavírám ; vled
obracím ; ořeči : shrnuji, stručně
podávám.

adstruo (ástruo), čre, xi, ctum
nastavěti, při-, vy-; přidávám.

adsum, čsse,affui jsem přítomen,
pohotově, účastním se, přichá
zím; přispívám; gui adsuní
druhové, družina.adsuo,črepřišívám.© |ronska.

Aduatůca, ae tvrz uprostředEbu
Aduatňci orum m germanský

kmen mezi Mosou a Skaldem.
dulátio, onis /f lichocení, po

chlebování.
adulescens, tis m mladík, mladý

muž (15—30).
adůlescentia, ae f£věk mladický,

mladictví, mládí.
adulescentulus, i m mladíček,

mladičký muž.
důulor, ári lichotím, 1. se,
adulter, i m, -a f cizoložník,-ce;

padělaný.
adulterinus, 3. adj. padělaný,

nepravý, cizoložný.
adultěrium, i » padělání, napo

dobení; cizoložství.
adultero, áre napodobím; hano

bím, cizoložím.
adaltus 3. dospělý.
adnmbrátio, Onis/ nástin.
adumbro,áre nastíniti,nakresliti,

naznačiti.
adumbrátus 3. naznačený, vy

básněný; zdánlivý,

15] L.-Č.

áduncus 8. adďj. zakřivený.
adurgeo, 6re tlačím, tísním.
aduro, čre, ssi, stum připaluji,

na-, 8-, ničím.
ádusgne předi. s. akk. až po;

adv. naskrze.
advecto, are úsilovně přivážím.
advěho, čre, xi, ctum přivážím,

do-, dopravuji; a-——orpřijíždím.
advěna, ae m příchozí, cizinec;

nezkušený. [cházím.
advěnio, ire, věni, ventum při
adventicius 3. aďj. z ciziny při

šlý, cizí, mimořádný,
advento, are přicházím, táhnu,

blížím se.
adventus, s m příchod.
adversa, orum 72 protivenství,

neštěstí.
adversária, orum konceptníkni

ha obchodní (strazza).
adversárius 3. adj. protivný,

nepřátelský, nevraživý; subst.
protivník, odpůrce, nepřítel.

adversio, onis f obrácení pozor
adversor, ari odporuji. (nosti.
adversum, i » protější strana.
adversus,adversum předl.s.akk.

7 aďdv. proti, naproti.
adversus 3. obrácený, protější,

protivný, nepříznivý.
adverto, Šre, ti, sum obracím;

animum a. pozoruji, patřím,
mám zření ; in alguem a. frestám.

advocátio,onis fpřivolání právní
ka k poradě, vedení processu
a zastupování, právní pomoc,
shromáždění zástupců.

advocátus, i » právní přítel.
advěco, are povolávám, svolávám.
advolo, áre přiletěti, přikvapiti.
advolvo, čre, vi, Utumpřivaliti;

se a. (pedibus) přivinouti se,
snažně prositi. (svatyně.

adýtum, i » místo nedostupné,
Aeacides ae m potomek Aiakův;

zvl. Telamon, Peleus, syn jeho
Fokus, vnuk Achilleus, pra
vnuk Pyrrhus, král Perseus;
odtud:
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Aeacideius Aečlius

Aeacideius 3. adj. [syn Diův.
Aešcus, i m myth. král aiginský,
Aeaeus 3. adj. aiajský (ostrov

Aiatn); Circe.
Aeas, ntis m 1. řeka na Pindu

pramenící; 2) — Aiax.
aedes, is f chrám; plur. dům,

palác; buňky včelí.
aedicůla, ae / kaplička, domek,
aedificator, is m stavby chtivý.
aedificium, ii » stavení, budova.
aedifico, áre stavím, buduji.
aedilicius 8. adj. aedilský.
aedilis, is m aedil.
aedilitas, tis f aedilita (dohled

na stavby, silnice, trhy).
aeditůus, i m strážce chrámu.
Aedui, orum m gallský kmen

mezi Ligerem a Ararem.
Aečtes, ae m král kolchidský,

otec Medein.
Aeetias, dis f Medea.
Aečtine, es f dcera Aiefova.
Aegaeon, is m 1) Gigant Bria

reus; 2) mořský bůh a moře
Aegejské samo.

Aegaeum, i n moře Aegejské.
Aegaeus 3. adj. aegejský.
Aegátes, ium /f ostrovy na sev.

od Sicilie, (těžký, obtížný.
aeger 3. adj. churav, nemocen;
Aegeus,i m král athenský, oteo

Theseův.
Aegides, ae m potomek Aegeův.
Aegina, ae f 1. matka Aiakova;

2. ostrov v Saronském zálivu.
Aegineta, ae m Aigiňan.
Aegineticus 3. aďj. aiginský.
Aeginienses, ium m Aigiňané.
Aeginium, in město na hrani

cích Epeiru, Thessalie a Make
donie,

aegis, dis / štít, zvl. Palladin
s Medusinou hlavou.

Aegium, i » město achajské.
Acgle, esf nejkrásnějšíNajadka.
Aegos flumen, inis » Kozí řeka,

říčka a město na Chersonesu.
aegTe aďv. nerad, nelibě; stěží,

sotva.

17). L.Č.

aegTESsco, čre zarmucuji 8e, hor
ším ge. (rost.

aegrimonia, ae / nevrlost, sta
aegritido, inie f nemoc, hoře,

zármutek.
aegrotatio, ónis f chorobnost,
aegroto, Are churavím, jsem

nemocen.
aegrotus 3.adj. churav,nemocen.
Aegyptius 3. adj. aegyptský;

Ae — ii Aegypfané.
Aegyptus, i f Aegypt.
Aegyptus, i m syn Belův, bratr

Danaův
Aelius, i m rod římský: (P. A,

Paetus, L. A. Praeconius, L
a A. A. Tubero).

Aemilius, i m starý rod římský:
L. Aemilius Paulus konsul +
v bitvě u Kanen.

L. Aemilius, dekurio gallské
jízdy.

aemulátio, onis f řevnivost. zá
vodění, zápas.

aemulátus, ús m horlivost, řev
nivost.

aemulor, šri závodím, dostihuji,
řevním.

aemulus 3. adj. horlivě násle
dující, řevnivý; subst. sok,
-yně.

Aenedes, ae m Aeneovec (As
canius) pl. —=Trojané, Rímané.

Aeneas, ae m Trojan, syn An
chisův a Veneřin.

Aeněis, dos / báseň Vergiliova.
Aeneius 3.adj. Aeneův,aenejský,
šeneus 3. adj. měděný, kovový,

tvrdý
aenigma, tis n hádanka.
Řenus v. aeneus.
ačnum, i 2 kotel.
Aenus, i m řeka Inn.
Aečlia, ae f severní část maloa

sijského pobřeží; A. insula
ostrov Aiolův; pl. ostrovy Li
parské.

Aečlidés, ae m potomek Aiolův.
Aeolis, dis f v. Aeolia,
Aečlius 3. adj. aiolský.
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„Aečlus Aethon
-=

Aečlus, i m král větrů.
aeguábilis, e adj. stejnoměrný,

neměnlivý.
aegužbilitas, tis / souměrnost,
aeguabiliter aďv. stejnoměrně.
aeguaevus 3. aďj. stejného věku.
aeguális, e adj. stejný, věkem

rovný; subsť, vrstevník.
neaguálitas, tis f rovnost (věku,

postavení).
aeguáliter adv. stejnoměrně.
aeguátio, nis f£vyrovnání, 8-.
aegu6 adv. rovně, stejně; sprá

vedlivě; a. ac stejně jako.
Aeguicum bellum válka sAeguy.
aeguiformis, © adj. stejného

tvaru (versus).
aeguinoctium, i » rovnodennost.
aeguiparo, are srovnávám; vy

rovnávám se.
aeguitas, tis f rovnost, klid du

ševní, spravedlivost, nestran
nost, skromnost.

A£g00, Arerovnám, vyrovnávám,
rovnám se.

aeguor, čris m rovina, hladina
mořská, moře.

aegučreus 3. adj. mořský.
aeguum, i 2 slušnost, právo.
aeguus 3. adj. rovný, slušný,

spravedlivý, příznivý, vhodný;
klidný; aegue ac rovněž jako.

čr, is m vzduch; podnebí; obs
curus a. mlha.

aerárium, i » pokladna.
aerárius 3. adj. kovový, z kovu,

peněžní; subst. občan nejnižší
třídy.

aeráatus 3. adj. okovaný, pobitý.
aereus 3. adj, měděný, bron

zový, pobitý.
aerifer 3. adj. kovové cymbály

nesoucí.
aeripes, dis adj. kovonohý.
ačrius 3. adj. vzdušný, ve vzdu

chu žijící, vysoký.
aerugo, inis f rez; závist; 80

bectví.
aerumna, ae / trampota.
aerumnosus 3. adj. trampotný.

19). L-Č.

aes, aeris n kov, měď; socha
kovová, zbraň, nástroje hu
dební, peníze; a.alienum dluby.

Aesar, is m řeka v již. Italii.
Aeschines, is m řečník řecký.
Aeschylus, i m 1. tragický bás

ník řecký; 2. řečník, vrstevník
Oiceronův

Aescňlápius, i m bůh lékařství.
aesculetum, i 2 doubrava.
aescůleus 3. adj. z dubu zim

ního, dubový.
aesculus, i / zimní dub
Aeson, is m bratr Peliův, otec

Jasonův; odtud adj. Aesčnius.
Aesoniděs, ae m — Jason.
Aesopus, i m 1. bajkář řecký;

2. herec a přítel Ciceronův
(Clodius A.).

aestas, atis f léto.
aestifer 3 adj. vedro přinášející.
aestimábilis, e adj. cenný.
aestimátio, onisf cenění, odhad.
aestimator, is m odhadce.
aestimo, áre cením, odhaduji;

litem ae. pokutu stanovím,
k p. odsuzuji

aestivus 3. adj. letní; a — va
(castra), orum letní tábor, salaš.

aestuárium, ii » místo, které až
zaplavují vlny mořské; močály.

aestuo, are dmu 86, vru, roze
hřáti se.

nestůosus 3.adj. bouřlivý;horký.
aestus, ůús m vření, var, žár,

vedro; příboj, vlnobití; váš
nivost.

aetas, tis f věk, čas, doba.
aeternitas, tis / věčnost, věčná

pamět.
aeternus 3 adj věčný, nesmr

telný. [nebe.
aether, is m aether, vyšší vzduch,
Aether, is m syn Ereba a Noci.

otec Uranův. (ný.
aetherius 3. adj. nebeský, vzduš
Aethiops, is mpl.obyvatelé Jihu,

černoši; někdy — Aegyptii.
Aethon, is m kůň Solův neb Pal

lantův.



aethra

aethra, ae f jasné nebe.
Aetna, ae f sopka sicilská; od

tud aďj. Aetneus.
Aetoli, orum m Aitolové.
Aetolia, ae f krajina ve střed.

Řecku meziAkarnanií a Lokriou.
Aetťoólis,dis £ Aitolka. (ský.
Aetolicus, Aetolus 3, adj. aitol
Afer 3. adj. africký; subsť,Afri

čan. ný.
affabtilis, e adj. přívětivý, vlíd
affabilitas, tis f vlídnost.
alfábre adv. umělecky
affátim adv. dosti, dostatečně.
affatus, Us m oslovení.
affectatio, Onis £ domáhání se,

bažení; hledanost.
afiectator, is m kdo se něčeho

úsilně domáhá.
affectio, onis f stav, poměr;

vášeň, nálada, dojem (laeťa).
affecto, are domáhám se; vedu

sí nepřirozeně,
affectus, is m nálada, stav du

ševní, vášeň, náklonnost.
affero, ferre, attuli, allátum

přináším, szvěstuji, ohlašuji,blásám;působím,© přičiňuji;
uvádím dokazuji, zavádím;
vim a. násilí činím; deformi
tatem a. hyzdím.

afficio, čre, fóci, fectum přiči
ňuji, působím; a. laetitia potě
šiti, munere obdarovati; exilio
vyhostiti; praemiis odměniti;
poena trestám; supplicio smrtí
trestám, popravuji, sollicitudine
znepokojiti, atp.

alfigo, čre, xi, xum připevňuji,
zatloukám, přibíjím. |přibájiti.

affingo, čre, nxi, ctum přičiniti,
affinis, is m sousední, příbuzný,

švakr; spoluvinník,
affinitas, tis f sousedství, pří

buzenství
affirmátio, Onisf utvrzení, po

silnění, ujištění.
affirmo, are tvrdím, ujišťují.

2] L.Č.

Agčněreus

afflátus, ús m ovanutí, dech;
nadšení. (kojení.

aftlictatio, nis f trapné znepo
afflicto, are přitloukám, přirá

žím, poškozuji, porouchati;
v prsa se biji, naříkám.

aftligo, šre, ixi, ictum narážím,
poraziti, povaliti; poškoditi,
oslabiti, potříti; rebus afflictis
v té pohromě.

afflo, are naproti duji, ovanouti.
affluenter adv. hojně. (bytek.
affluentia, ae f hojnost, nad
affluo, čre, xi, xum přitékám,

oplývám. (obracím.
affor, ári oslovuji, s prosbou se
affulgeo, Sre, si zazářiti.
affundo, čre, di, sum přilévám,

liji, sypu.
Africa, ae f 1) Afrika jako díl

světa; 2) Afrika jako provincie
- římská,
Africánus 3. adj. africký ; příjmí

Scipionů.
Africus 8. adj. africký; subst.

jihozápadní vítr, odtud zasead).
„„Africus (procella).
Agámemnon, is m syn Atreův,

ál mykenský; odtud adj.
Agamemněnius.
Aganippě, čs f nymfa a pramen

v Boiotil. [ská
Aganippis Hippocrene Aganipp
Ágaso, nis m pacholek, podkoní.
Agathocles, is m 1) král sicilský;2)řeckýhistorik.| (ský.
Agathyrsi, orum m národ skyt
Ágauě, es f dcera Kadmaa Her

miony.

Agedincum, i n Sens, městoenonů.
gělastus, i m příjmí Krassovo
(děda triumvirova).

šgellus, i m políčko.
šgéma, tis z oddíl vojska make

donského.
génor, čris m král foinický,
otec Kadmův.

Agčněreus 3. adj. agenorský.
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Agenorides

Agenorides, ae m potomek Age
norův: Kadmus, Perseus.

ager, agri m pole, území.
gesiláus, i m král spartský

Agesimbrótus, i m vůdce lod
stva rhodského proti Filippovi.

Agěsipělis, is m král spartský,
agger, is m navážka, rum, hráz,

násep, valy.
agglčmero, áre přidružiti.
AggTÁVO,Are těžším činím, zhor

šuji.
aggrčdior, i, ssus, sum přikro

čiti, přistoupiti, udeřiti; útok
činím, přepadám ; na soud po
háním. imažďuji.

aggrčgo, Are přidávám, shro
šgllis, e adj. pohyblivý, čilý,

činný.
gilitas, tis f pohyblivost.
Agis, dis m 1. král spartský;

2 Lyčan
agitabilis, e adj. pohyblivý,
agitátio, Onisf pohyb, činnost.
agitátor, is mpoháněč,pohůnek,

vozataj.
agito, áre poháním, pro-,úsilněže

au, znepokojuji, vyjednávám,
usiluji, konám; zabývám 886;
mente a. na mysli přemítám,
zamýšlím; Dionysia a. slavím.

Aglauros, i f dcera Kekropova
agmen, inis 2 tah, řada, pochod,

vojsko na pochodě, voj
agnascor, i, natus sum naroditi

se po smrti (nebo po závěti)
otcově.

agnátus 3. později narozený.
agnina, ae f skopové maso.
agnitio, onis f poznání, u-.
AgNOsco, čšre, novi, itum pozná

vám; U-.
agnus, i m jehně, beránek.
Ag0, čre, egi, actum ženu, od

háním, štvu, posunuji (turres,
vineas); konám, činím, jednám,
vyjednávám; ago me ženu se,
chovám se; causam a. vedu při;
causam populi práv lidu hájím;

231. L.-Č.

alo

lege a. cum alguo nakládám
s někým po zákoně, poháním
k soudu; gratias a. děkuji;
rimas a. dostávám trhliny;
fransvorsum a. na scestí svádím;
id a. usiluji; actum est de veta
jest po; rem acftam a. marnou
práci si dávám.

Agonália, orumn slavnost římská
k poctě Janově. [nalií.

Agonalis, e adj. dies den Ago
agonia, orum n obětní zvířata,
Agraei, orum » kmen řecký.
agrárius 3. adj. polní, polnostní
| (lex); subst. kdo je žádostiv

dělení polí, podílník.
grestis,e adj.venkovský,selský,

divoký, nevzdělaný.
šgricola, ae m rolník.
Agricola, ae m Cn.Julius, tchán

Tacitův.
agricultira, ae f rolnictví.
Agrigentinus3.adj. Agrigenfan.
Agrigentum, i n město na již.

pobř. sicilském,
Agrippa, ae m 1. Menenius pa

fricij římský; 2. M. Vipsanius
důvěrník Augustův; 3. Postu
mus syn tohoto; 4. Herodea
král judský.

Agrippina, ae f 1. dcera Vip
sania A., manželka Germani
kova; 2 vnučka V. A., manž
Klaudiova, matka Neronova.

Agrippinenses, ium 9 obyv.
osady Agrippina (nyn. Kolín

„D. R).
Agyieus, i m příjmí Apollinovo

(ochránce cest).
Agýrium, i n město na Sicilii.
ah »nčerj. ach!
Ahála, ae m Servilius magister

eguitum diktatora L. Guinctia
Cincinnata,

ai interj, alal běda!
Aiax, cis m1. syn Oileův, 2, syn

Telamonův, rekové předTrojou.
Aio, ais, ait def. pravím, tvrdím,

ain) == aisne myslíš?
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Aius

Aius Locutius božstvo římské.
ala, ae f rámě, křídlo, četa jízdní.
Alabanda, ae f město v Karii.
lácer, cris, e adj. čilý, svěží,

hbitý, ochotný, horlivý ; odhod
laný.

alžcritás, tis f čilost, odhodla
nost.

Alander, ri m řeka ve Frygii
alaris, e aďj. v. alarius.
alaárius 3. adj. křídelný,

křídle.
alarii orum m pomocná vojska.
Alastor, is m druh Sarpedonův.
alátus 3 adj. okřídlený.
alanda, aef skřivan; jedna legie

Caesarova; alaudae vojáci této
legie. („chocholouši“),

Alba, ae /f 1. Longa nejstarší
město latinské; 2. Fucentia
město sz. od jezera Fucinského.

Albánum, i
Ríma.

Albánus 3. adj. albanský; paz
A. mír s Albany

albatus 3. bíle oblečený (na zna
mení radosti).

albeo, 8re bělám se; albens bě
lavý, světlý; a — nte caelo za
svítání.

Albici, orum m horalé gallští
sev. od Massilie,

albidus 3. adj. bělavý
Albigauni, orum m národ li

eurský ,
Alhinovánus, i m 1. Celsus Rí

man; 2. Pedo epický básník
římský.

Albinus, a. A Postumius 1 cen
sor 2. konsul a dějepisec;
3. lichvář Albinus,

Albis, is m l.abe.
Albius 3. ad;j. rod, z něhož po

cházel Tibullus.
Albula, ae £ — Tiber.
Albiinea, ae f posvátný pramen

u Tiburu.
album, i » bělost, bílá barva,

bílá tabule vývěsná, záznamy

L.-Č.

na

n. město poblíž

25)

Hies

pontiiků, edikty praetorů;
seznam senatorů.

albus 3. aaj. bílý, bledý; příz
nivý (stellu).

Alcaeus, i m lyrický básník
řecký.

Alcander, ri m 1. Trojan ; 2. druh
Aeneův.

Alcánor, is m1.Troian; 2,Rutul.
Alcátho8, 68/ dcera Minyova.
Alcathěus, i m 1. syn Pelopův;

2. průvodce Aeneův.
Alce, €s f město v Hispanii.
alces, is f los.Alcibiades,ism| vojevůdce

athenský za války pelopon
neské.

Alcidámas, ntis m 1. řecký
rhetor; 2. obyvatelostrovu Cee.

Alcides, ae m vnuk Alkeův He
rakles.

Alcimědé, 6s / manželka Aeso
nova.

Alcimědon, tis m řezbář.
Alciněus, i m král Faiaků.
Alcis, idis / příjmí Minervino
Alcmaeo, nis m syn Amfiaraův.
Alemeně, 8sf matka Herakleova.
Alcon, onis m 1. syn Atreův;

2. ciselér sicilský; 3. pastýř,
otrok.

alcyon, is f lednáček.
Alcyčně, 8s f 1. dcera Aiolova,

choť Ceykova v lednáčka pro
měněná; 2. dcera Atlantova,
jedna z Pleiad.

Alča, ae / kostky, hazardní hra,
slepá náhoda.

Aležtor, is m hráč v kostky.
Alec, is n omáčka na ryby.
Alecto f jedna ze tří furií.
Aleéius, 3. adj. alejský (krajina

v Lykii).
mon, is m otec Myscela, za
kladatele Krotona.

Alemoniděs, ae « potomek Ale
monův.

šiles, itis okřídleneo, letoun, pták;
okřídlený, rychlý,
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Alesia

Alesia, ae f město Mandubiů.
Aletes, ae m druh Aeneův.
Aletrinas, Štis adj. municipium

obec aletrijská v Latiu.
Alexander, dri m 1. —=Paris;

2. samovládce ferský; 3. A.
Veliký, král makedonský.

Alexandria, ae f (-6a) 1. pří
stavní město aegyptské; 2. mě
sto v Troadě.

Alexandrinus 3. adj. alexan
drijský.

Alexas, ae m zkráo. Alexandros.
Alexis, idis m otrok Asinia Pol

liona.
Alfenus, i m WVarusprávník

římský.
alga, ae / chaluha.
algeo, Sre, si, sum mráz oítím,

tuhnu.
Algidus i

v Latiu.
algor, is m zima.
áliá adv. jinudy.
Aliacmon, is m řeka makedon

ská na hranici thessalské.
čliás adv. jinam; jindy, podru

hé; jinak; a. — a. brzo-brzo,
hned-hned.

libi adv. jinde.
alicabi adv někde.
alicande adv. odněkud.
aliénáti0, Onis f odcizení, od

vrácení.
šlienigena, ae m cizíhopůvodu,

cizinec, cizozemeo.
áliéno, áre odciziti, odvraceti,

-Ari odpadnouti alienata mente
pozbyv rozumu.

aličnum, i » cizí majetek, věc.
Aliénus 3. adďj. cizí, nepřípadný,

nevhodný, od místa; nepřá
telský, protivný.

alifer — aliger 3. adj. okříd

m. (mons) pohoří

lený.
álímentum, i n výživa, potrava,

náklad na výživu.
liímonium, i » výživa,potrava.
alio adv. jinam.
Aliogui (-in) adv. jinak, ostatně.

97] L.-Č.

allůvies

alípes, dis adj. s okřídlenýma
nohama, rychlonohý.

šligua aďv. někudy, nějak.
aliguamdiů adďv. nějaký čas,

dobu, dosti dlouho.
aliguando adv.- někdy, časem,

jednou, kdysi.
aliguant0 ado. ©něco, o mnoho,

o hodně.
alignantum aďv. poněkud, něja

kou část, dobu, chvilku.
lignantus 3. dosti značný; d.

četný.
áliguátěnas aďv. dosti daleko,

do jisté míry.
šligui, gnae, guod nějaký; subst.

někdo.
šliguis, a, id někdo, něco; aliguid

trochu, poněkud.
šliguo adv. někam.
šlíguot neskl. několik.
áliguětiens aďv. několikrát.
liter adv.jinak; a. ac jinak než.
áliunde aďv. odjinud.
alius, a, ud jiný ; a. ac jiný než;

alii — alii jedni — druzí; alia
alia dílem — dílem.

allatro, áre štěkám na.. ., vy“
jíždím si na.

allecto, áre vábím.
Allia, ae / říčka v Sabinsku.
allicio, čre, lexi, lectum lákám,

vábím, při-.
allido, čre, si, e6um narážím,

uvrci nač; pass. úraz beru.
allígo, šre uvazuji, při-, 8-, 0,

poutám, omezuji.
allíno, čre, 6vi, itum namazati,

přilepiti, znamení učiniti.
Allobrěges, um m gallský kmen

mezi Rhodanem, Isarou, jezerem
Lemannským a Alpami.

alfocůtio, onis f oslovení.
allóguium, i n oslovení, útěcna.
allógnor, i, citus sum oslovuji
alludo, Sre, sf, sum narážím,

šplounám, laškuji. žertem pra
vím.

allůňo, čre omývám, smáčím.
allňvies, ei / vystouplá voda.
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Almo

Almo, nis m říčka u Říma.
almus 3. adj. živný, dobrotivý.
alnus, if olše, loďka z olš. dříví.
šlo, čre, alui; altum živím, cho

vám, vychovávám; podporuji,
v udržuji, množím, Efialtes).
Aloiděs, ae m syn Aloeův (Otus,
Alópe, es f město lokridské.
Alopeconnésus, i f město na

Chersonesu thrackém
Alpes, ium f Alpy.
Alphéias, dis f Alfeiská, příjmí

zřídla Arethusy.
Alpheus, i m řeka na Pelopon

nesu; odtud adj. Alpheus.
Alpici, orum m == násl.
Alpini, Orum m obyvatelé Alp.
Alpinus 3. adj. alpský.
Alsium, in pobř. městoetrurské,
altária, um » oltář.
alťé aďv. vysoko, hluboko.
alter, a, um druhý (ze dvou);

a.-a. jeden — druhý.
altercátio, Onisf hádka
altercor,ári pru, hádám,vadímse.
alterno, šre zaměňuji, (jedno

po druhém) uvažuji,
alternus 3. ad;. střídavý, jeden

po druhém; alterni versus he
xamefr 8penfametrem ; alčernis
střídavě

altěrůter 3. jeden z obou.
Althaea, aef matka Meleagrova.
altilis, e aďj, vykrmený, tučný,

(drůbež),
altisónus 3. adj. vysoko zvučící.
altitónans, tis adj. vysoko hří

mající.
altitudo, inis f výška, hloubka,

taje duševní; pl. návrší, vrchy.
altor, is m živitel,
altrix, cís f živitelka, kojná.
altus 8. adj. vysoký, hluboký;

vznešený, tajný; altum šíré
moře, výšina nebeská, dálka,
hloubka.

úlamnus3. adj. chovanec, -kyně.
áluta, ae f jircha, kůže měkce

výdělaná.
alveáre, is n (-ium,ii) koryto, úl.29]| L.-Č.

Ambiáni

alveolus, i m korýtko, vana,
vrhcábnice.

alvěus, i m dutina, řečiště, ko
„ryto, spodek lodní.

alvus, i f dutina, břicho, život.
Alýattes, is m otec Kroisův.
Alyatti oram m obec v Galatii.
amabilis, e adj. milováníhodný,

líbezný.
ámabiliter adv. laskavě.
Amalthča, ae / koza nebo nymfa

odchovavší Jova.
amandátio, Onísf vyhnání.
amando, šre odstraňují.
amans, tis adj. milující; subst,

milovník.manteradv.laskavě.| [riku.
Amantia, ae f město v již. Illy
Amantini, Grum m obyvatelé

Amantie.
Amánus, mons m část pohoří

Tauru.
amara, orum 1 hořkost, trpkost.
amaracus, i c. (-um, i) majorán
měárantus, i m laskavec. [ka.
amárus, 3. adj. hořký, trpký.
Amaryllis, dis f pastýřka.
Amasénus, i m řeka v Latiu.
Amata, ae £ choť krále Latina.
Amáthus, ntís f město na Kypru.
Amathůsia, ae / příjmí Vene

řino.
šmátor, is m milovník.amatorié adv zamilovaně.
amatorius 3. adj. erotický, za

milovaný.
mazon, ie / Amazonka.

Amazonis, dos f jedna z Ama
zonek.

Amazónins 3. adj. amazonský.
ambáctus, i m man, sluha.
ambáges, is foklika, zacházka;

pl. rozvláčnost, kličky.
Ambarii, orum m gallský kmen

mezi Ararem a Rhodanem.
ambědo, čre, di, sam ohlodávám.
Ambiáni, orum m (Amiens) gall

ský kmen na dolní Samařev sev.
Gallii.
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Arobibarii mómum

Ambibarii, orum m gallský
kmen v nyn. Normandii.

ambigo, čre obcházím; jsem
v pochybnosti, kolísám ; odpo
ruji. [určitě.

ambigu6 adv. dvojsmyslně, ne
ambiguitas, tis f dvojsmyslnost.
ambiguum, i a nejistota, obo

jetná řeč,
ambiguus 3. adj. dvojsmyslný,

neurčitý, temný, nespolehlivý.
Ambiliáti, orum m gallský kmen

na levém břehu dolního Ligera.
ambio, ire, ii, Itum obcházím,

obklopuji, lemuji, ucházím se.
Ambičrix, gis m náčelník Eburonů.
ambitio, f obcházení, ucházení

se o úřad, ctižádost, okázalost;
sláva.

ambitiosus 3. adj. obcházející,
ctižádostivý, marnivý; hledaný.

ambitus, ús m obchůzka, uchá
zení se o hlasy před volbou
dotírání se k úřadu; obvod;
a. verborum obvětí.

Ambivaréti, orum m gallský
kmen meziLigerem a Elaverem.

Ambivariti, orum m belgický
národ na levém břehu dolní
Mosy.

Ambivius, i m, L. A. Turpio
slavný herec římský.

ambo, ae, o oba.

Amprácia, aef městov Epeiru;raciensis, e aďj.
Ambracius 3. ambracký.
ambrisia, ae / pokrm bohů,
ambrčsius 3. adj. z ambrosie,

a-ií vonící, nebeský. (nice.
ambůbáiae, arum/ syrské taneč
ambůlátio, Onis/ procházka.
ambulátorius 3. aďj. pohyblivý.
albůlo, šre procházím se, pu

tuji; uraziti.
ambůro, čre, ssi, stum opaluji,

s-; ambustus pohořelý.
úmellus, i m hvězdník.
Aměnános, i m řeka na Aetně

pramenící.81)| L.-Č.

mens, tis aďj. bezesmyslu,nero
zumný.

Amentia, ae f bezsmyslnost, ne-,
nesmysl, bláznovství.

admento, are řemenem (házecím)
opatřuji.. [zecím.

Amentam, i n řemen na kopí há
Aměria, ae f město v Umbrii.
Amerinus 3. adj. amerijský ; pl.

obyv. Amerie.
mes, itis mtyč (Knapínánísítě)
Amestratinus 3. ad;. obyvatel

Amestratu na Sicilii.
amfráctus, s m ohyb, oklika,

zacházka.
amice adv. přátelsky, laskavě.
amicio, ire, cui (xi), ctum zaha

luji; odívám.
amicitia, ae f přátelství.
šmictus, us «m vrchní

roucho.
amicůlum, i » plášť.
amicus 3. adj. přátelský, přízni

vý, milý; subst. přítel, fem. pří
telkyně, milenka.

Amisia, ae / řeka Enže.
Amissio, OnisfAmissus,usmj 27922
úmita, ae f sestra otcova, teta.

oděv,

Amiterninus 3. adj. mněstoae
Amiternus 3. adj. binské).
amitto, čre, si, ssum odeslati,

ztratiti, pozbýti, propásti.
Ammón (Ha-), is m božstvo li

bycké, u Římanů Juppiter Am
mon. (říční (salices),

amnicěla, ae c. při řece rostoucí,
amnicůlus, i malá řeka.
arenis, is m proud, tok, řeka.
Ámo, are miluji, zálibu mám.
moenitas, itis,/ příjeranost,pů

vab, lahoda, krásná poloha,
moenus 3. aj. půvabný, pří

jemný.
amvena, orum » půvabná místa.
molior, iri, itus sumodstraňuji,

odmítám.
šmomum, i » asijská rostlina,

z níž se připravoval balsám.
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mor

mor, is m láska; žádostivost.
Amor, is m.bůh lásky, syn Ve
„ neřin.
Amorgus, i ./ ostrov sporadský.
amoveo, €re, movi, motum od

klízím, vzdaluji.
Amphbiáraiděs, ae m potomek

Amfiaraův.
Amphiáráus, i m král v Argu.
amphibělia, ae f dvojsmyslnost,
Amphictyčnes, um m řecké

sdružení náboženské a politické.Amphilochi,orummkmenv již.
Epeiru.

Amphilčchus, im 1. syn Am
fiaraúv, zakladatel Argu v Epei
ru; 2. syn Alkmaionův; adj.
Amphilóchius.

Amphion, is m syn Jovův a An
tiopin, slavnýpěveca hudebník.

Amphipělis, is /město v Thrakii
při řece Strymonu.

Amphissa, aef město lokridské.
Amphissius 3. adj. amfisský

(saxa) (v Bruttiu).
Amphissus, i m 8yn Apollinův

a Dryopin.
amphithěatrum, i » amfitheatr.
Amphitrite, 6sf choťNeptunova;moře samo.
Amphitrňo, onis m vnuk Per

seův; choť Alkmenin.
Amphitryoniádes, ae m= Her

cules.
amphóra, ae /£ dvojuchá nádo

ba, džbán, míra na tekutiny
(asi 0:4 vědra).

Amphrysius 3. adj. v. násl.
Amphrysus, im řeka thessalská

a bůh její.
ample udv. hojně, vznešeně,

slavně; komp. více, šíře, déle,
větší měrou, nad to.

amplector, i, xus sum obsahuji,
objímám, obemknouti, zahr
nouti; chráním; cením.

amplexor, ári objímám, oddá
vám se,

amplexus, is 7 objetí.

89] L.-Č.

Amýtháon

amplificátio, Onis f rozšíření,
zvětšení, zveličení.

amplificator, is m zvětšovatel.
amplifico, are rozšiřuji, rozmno

žuji, zvětšuji, zvelebuji.
amplio, áre zvětšuji, zvelebuji;

přelíčení odročuji.
amplissim€ odv. přehojně.
amplitudo, inis /f rozsáhlost,

velikost, plnost (orationis), moc,
vážnost.

amplus 3. adj. rozsáhlý, veliký,
nádherný, vznešený, slavný.

Ampsanctus, i om. jezírko
v Samniu.

Ampsivarii, orum m kmen ger
manský.

ampulla, ae / kapesní láhev,
bombastická řeč.

ampullor, ári strojeně mluvím.
amputo, šre ořezávám,oklešťuji.

komolím.
Ampýciděs, ae — Mopsus.
Ampýcus, i m kněz Cereřin, syn

Japetův.
Amulius, i m král albanský.
ámurca, ae £ vodnatý kal při
v lisování oliv.
Amýclae, árum f městov Lako

nice; Amyclaei fratres Kastor
a Pollux.

Amyclides, ae m potoraek Amyv
Ámýcus, i m 1. Kentaur; 2

Troian, druh Aeneův.
amygdalum, i 1 mandle.
Amymoné, 6s / 1. dcera Dana

ova; 2. pramen u Lerny.
Amynander, dri m král Atha

manů.
Amnyntas, ae m 1. král make

donský, otec Filippův; 2. pa
vstýř; 3. mladík kojský.
Amyntiádés, ae m syn Amyn

tův.
Amyntor, is král Dolopů.
šmystis, dis f vyprázdnění po

háru na jeden doušek.
mýtháon, is m otec Melampův;
adj. Amythačnius.
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an

an částice tázací, uvozující druhý
člen dvojčlenné otázky:-li, čili,
či; či snad; nescio, an; du

„bito, an snad.
Anácharsis, is mskythský filosof.
Anacreon, tis mlyr. básník řecký.
Anagnia, ae f město Herniků;

aďj. Anagninus 3.
ánělecta, ae /f sběrač odpadků

po hostině.
něálogia, ae f obdoba.
únápaestus, i m stopa » ——a

verš anapaestický ; -um i báseň
anapaestická.

Anaphe, 86sf ostrov v moři
Kretekém. [Sicilii.

Anápis, is (-us, i) m řeka na
Anartes, ium m dacký národ

nad Tisou. [(Guadiana).
Anas, ae m řeka v Hispanii
nas, tis f kachna.
ánáticula, ae / kachnička.
Anaxágoras, ae m řeckýfilosof.
Anaxarchus, i m řecký filosof.
Anaxarěte, 6s / dívka cyperská

v kámen proměněná.
Anaximander, dri mřeckýfilosof.
Anaximěnes, is m řecký filosof.
Ancalites, ummbritannský kmen

na jih od Temže.
anceps, itis aďj. dvojhlavý, dvo

jitý, dvojostrý, obojetný, dvoj
významný, neurčitý, nejistý,
nerozhodný ; nebezpečný;neutr.
nejvyšší nebezpečí.

Anchises, ae m otec Aeneův;
adj. Anchiseus 3. :Anchisiádes,aem— Aeneas.

ancile, is n ancilia 12 posvát
ných štítů salijských; štít
vůbec.

ancilla, ae f služka.
ancilláris, e adj.služebný, nízký.
ancillůla, ae f služka.
Ancona, ae /f město v střed.

Italii na břehu Adriat. moře;
adj. Ancónitanus 3.

aneěra, ae f kotva, kotev.
ancěrále, is » kotevní lano.35)| L.-Č.

angustos

ancěrárius 3. adj. kotevný.
Ancus Marcius m4. král římský.
Ancýra, ae f město v Galatii.
Andegávi, orum m kmen gallský

na dol. Ligeru.
Andeés, ium m (Anjou) gallský

kmen severně od dol. Ligera.
Andocides, is mřečník athenský.
Andocumborius, i m šlechtic

z kmene Remů.
Andraemon, is m manžel Gor

gonin, otec Thoantův.
Andrógčos, i m syn Minoův a

Pasifain.
andrčgýnos, i m ovikýř.
Androměche, es (-a, ae) / man

želka Hektorova.
Andróměde, es (a, ae) f dcera

Keiea a Kassiopeie.
Andros, if ostrovjiž. odEuboie.
Anellas, i m prstének.
Aněmuriam, i 2 mys a město

v Kilikii,
Anfráctus, us m oklika, záhyb,

zacházka; oběh; vytáčka.
angiportum, i » úzká ulička.
Angitia, ae f sestra Medeina.
ango, re, nxi, netum tísním,

tlačím, skličuji, znepokojuji.
ANngOr,is m tíseň, úzkost.
Angrivarii, orum m kmen ger

manský na Veseře.
anguicómus 3. adj. hadovlasý.
anguicůlus, i m hádek.
anguifer 3. aďj,. hadonosný.
anguigěna, ae m hadem zplo

zený.
anguiněus 3. adj. hadovitý.
anguinus 3. adj. hadí.
anguis, is c. had.
angůlus, 1 m kout, úhel, cíp;

zákoutí.
angustě adv. úzce, těsně, spoře,

nevalně.
angustiae, rum /f průsmyk,

soutěska, úžina; nesnáze, potíž,
trampoty; obmezenost.

angustus 3. adj. úzký, těsný,
skrovný; nesnadný; chatrný;
nevalný ; mare a, úžina mořská.
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nhelitus Antemna

nhelítus, is m vdechnutí, vý-,
dech, výpar.

nhélo, are dýchám, soptím.
šnhelus 3. adj., udýchaný, dý

ohavičný.
ánicula, ae f stařenka, babice.
Anien, Anfo 6nis (Onis, -nus, i)

m přítok Tiberu; aďj. Aniensis
v2., Anienos 3.
Anigros, i m řeka v Elidě.
anilis, e adďj. stařecký.
čšníma, ae f dech, vítr, duch,

vzduch, život.
šnimadversio, Onisf pozornost,

trest. :
animadversor, is mpozorovatel,

karatel.
šnimadverto, čre, ti, sum pozo

ruji, znamenám, in alguem
trestám.

nimal, is n živočich.
animális e adj. vzdušný, živý,

životný, živočišný.
nimans, tis živoucí; subsč.ži

vočich.
šnimátas 3. adj oduševnělý,

živý; bene a. dobře smýšlející.
ňnimo, šre oživuji, ducha dávám.
nímus, i m duch, mysl, úmysl,

žádost; srdnatost, gzmužilost,
udatnost, odvaha, srdce ; hrdost;
pýcha; pamět; náklonnost.

Anna, ae / sestra Didonina;
A. Perennastaroitalská bohyně.

annales, ium m letopisy.
annális, e adj. roční.
annecto, čre, xui, xum připo“

juji, navazují.
annexus, Us » připojení, svaz.
Annicěrii, orum s. stoupenci

filosofa Aniceria.
annieulus 3. adj. jednoroční.
annitor v. adnitor.
Annius, im T. A, Milovrstevník

Ciceronův ; T. A. Cimber spisov,
římský.

anniversárius 3. adj. ročně se
vracející, výroční.

anno, áre připlavati, do-.87)| L.-Č.

annóna, ae / roční výtěžek,
obilí, potrava, trh, cena.

annosus 3. aďj. letitý.
annotinus 3. adj. loňský.
anněto, are zaznamenati.
annůmero, re připočítati.
annuo v. adnuo.
annus, i 7%rok; ineunte anno

na počátku roku; a. vertente
na sklonku r.; suo anno v přede
psaném věku.

annuus 3. adj. roční, na rok.
Anduilária, ae f městou zátoky

karthaginské.
anguíro, čre, sivi, itum vyhledá

vám, slídím, vyšetřují, (capitis
ve při hrdelní).

ansa, ae f rukověť, ucho.
anser, js m (f) husa. (niův.
Anser, is m básník, přítel Anto
Antaeus, i m 1, gigant v Libyi;

2. vůdce Turnův.
ante adv. napřed, před tím, dříve;

předl. s ace. před.
anteá adv. před tím, dříve.
antěcápio, čre, cépi, captum na

před obsazuji,zaujímám, předem
opatřuji.

antěcedo, čre, ssi, ssum před
cházím, předčím. vynikám.

antěcello, šre vynikám, předčím.
antecessio, Onisf příčina.
anteeo, Tre, ii, iftum předcházím,

předčím, vynikám.
antěfero, ferre, tuli, latum nesu

něco před něčím, přednost dá
vám.

antefixa, orum » sošky na stře
chách,

antefixus 3. napřed přibitý.
antegrědior, 1, ssus sum před

cházím.
antehabeo, Sre, přednost dávám.
antehac adv. dříve, před tím.
antemeridiánus 3 adj. předpo

lední. [lám.
antemitto, čre, si, ssum předesí
antemna, ae f(-enna) rahno.
Antemna, ae f (plur.) město

sabinské.
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Antemnaftes Antonius

Antemnates, ium sm obyvatelé
jeho. [tel Patavia.

Antěnor, is m Trojan, zaklada
Antenorides, ae m potomek

Antenorův.
anteoccupatio, Onisf předstiže

ní námitek.
antepilánus 3. adj. plur. vojíni

stojící před triarii — hastati a
principes.

antepóno, čre, sui, siftumnapřed
stavím, přednost dávám.

anteguam sp. dříve než.
antes, ium wmřady v podobě

kvinkunxu.
antesignánus 3. adj. předprapo

rečník; pl. sbor vybraných bo
jovníků před šikem.

antesto, are stojím napřed, vy
nikám.

antestor, ári za svědka beru.
antevenio, 1ire, věni, ventum

předcházím, mařím, předstihuji,
vynikám.

antěverto, čre, ti, sum napřed
se obracím, uchyluji, dříve
činím, mařím, přednost dávám.

Anthédon is f přístavní město
řecké naproti Euboi.

Anthěmusias, dis f městov Me
sopotamili,

Antias, atis adj. antijský, Antiat
anticípo, re předjímám,předem

činím; viam a. nadběhnouti.
Anticlea, ae / matka Odysseova.
Anticýra, aef město ve Fokidě.
Antigěnes, is m vojevůdce Ale

xandra V.
Antigone, 6s (-a, ae) / 1. dcera

Oidipova; 2. dcera Laomedon
tova.

Antigón€a, ae f 1. město v Epei
ru; 2. na Chalkidice.

Antigónus, i m vojevůdce Ale
xandra V., A. Doson vládce
makedonský ; vyslanec Deiota
rův.

Antilochus, i m syn Nestorův.
Antimachus, i m 1. Kentaur;

2. básník řecký.

89] L.-Č.

Antiochenses, ium m.obyv.města
Antiochie.

Antiochia, ae / 1. město v Syrii
na řece Orontu; 2. město na
Maiandru.

Antiochinus 3. adďj.antiochijský.
Antiochus, i m král syrský.
Antiopé, es f (-a, ae) choť Am

fionova.
Antipšter, tri m 1. „vojevůdce

Alexandra Vel., správce Make
donie; 2. filosof.

Antipatria, ae f město make
donské.

Antiphátes, ae m Král Laistry
gonů; průvadce Aeneův.

Antiphon, tis m řečník řecký;
sofista.

Antipělis, is f město v Gallii
Narbonské.

antiguárius, i m starožitník.
antigué adv. starobyle.
antiguitas, átis f dávnověkost,

starobylost, starý věk; plur.
starožitnosti.

antiguitus, adv. za starodávna,
ode dávna.

autiguo, áre zrušiti (legem).
antiguus 3. adj. starý, staro

dávný; nihil antiguius habeo
nemám nic pilnějšího než .;
subst. pl. staří.

Antissa, ae f město na Lesbu.
Antissael, Orumobyv.jeho.
antistes, itis m představený,

kněz, mistr. [ka.
antistita, ae f představená,kněž
Antistius, i m plebejský rod

římský; P A. řečník; G A.
Labeo právník; C. A. Reginus
legat Caesarův.

Antium, i n město v Latiu.
Antoniánus 3. adj. Antoniův;

p'. Antoniovci.
Antonius, i m 1. M. A.řečník;

2. M. Á. Creticus jeho syn;
3. M. A. syn tohoto, triumvir;
4. A. Musa lékař Augustův;
5. M. A. guaestor a legat Cae
earův;
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antram appetitio

antrum, i 1 jeskyně.
Anůbis, is m aegyptské božstvo.
anulus, i m kroužek, prsten.
nus, s f stařena.
anxietas, tis f úzkostlivost.
anxifer, 3 adj. úzkost působící.
anxius, 3 adj. úzkostlivý.
Anxur, is » město v Latiu; od

tud populus Anxňras a 'adj.
„ Anxňrus 3
Anýtus i mŽalobce Sokratův.
Ačnia, ae f Boiotie; odtud:

Ačnes, um m (montes); Ačni
des, ae mBoiofan;Ačnis,dis f
Musa helíkonská; Ačnius, 3.
adj. boiotský.

Aornus, i m jezero Arvernské.
Aorsi, orum, m národ thracký

v Sarmatii.
Aous, i m řeka v Epeiru.
špáge kliď se!
Apášmea, ae / město na Orontu;

na Maiandru a j.
Apella, ae mřímskýpropuštěnec.
Apelles, is m řecký malíř.
Apenninicola, ae m

Apennin.
obyv.

Apenninus, i mhory Apenninské |
v HRalii.

ápěrio, Ire, ui, fum, otvírám,
odkrývám, zjevuji, ukazuji.

apertě, adv. zjevně, patrně.
ápertas 3. adj. otevřěný,volný;

šírý, rozlehlý; zjevný, patrný,
dokázaný

ňpex, icis m vršek, špice, hrot
přílby, klobouk, tiara,

Apháreus, i m otec Lynkeův;
Kentaur.

Aphrodisias, dis f město v Kii
picatus 8. tiarou opatřený.
Apidánus, i m řeka v Thessalii.
pis, is f včela.
Ápis, is m bůh aegyptský v po

době býka ctěný..
ápistor, i, tus sum, dosíci, osvo

jiti si,
41)| L-Č

špium, i » apich (rostlina pe
trželi podobná, jíž bývali věn
čeni vítězové ve hrách isthmic
kých a nemejských).

apocleti, Orumm užší rada aitol
„ského spolku.

Apollináris, -něus adj.
v linův.
Apollo, inis m syn Jovův a La

tonin, bůh věštby, lékařství,
hudby a básnictví,

Apollocrates, is m nejstarší syn
Dionysia II.

Apollonia, ae £ města: v Mlyrii,
na Sicilii, u Naupaktu, v Ma
kedonii a j.

Apolloniates, ae m obyv. Apol
lonie ; pů. také -es, ium a Apol
lonidenses, ium.

špotheca, ae f spižírna,

Apol

skla

apparáte, adv. pečlivě, vybraně.
apparátio, nis f příprava.
apparátus, us m příprava, úpra

va, nádhera; příprava válečná
== stroje; náklad.

appáreo čre, ui, iftum, ukazuji
se, dostavuji se, jsem k službám;
appáreť jest zjevno,

apparitor, is m úřední sluha.
appáro, are připravuji, chystám,

strojím.
appellátio, nis / oslovení,dovo

lávání se; jmenování, po-; vý
slovnost.

appellito, áre nazývám.
appello, are, avi, atum, nazývám,

jmenuji; vyzývám, oslovuji, do
prošuji se, upomínám; k soudu
poháním; vyslovuji.

appello, čre, puli, pulsum, při
hnati, přistrčiti; classem a.
s loďstvem přistáti; ztroskotati.

appendo, ere, di, sum, přivažuji,
appelenter, adv. (dy)chtivě.
appetentia, ae f touha, (dy)ch

tivost.
Aappetitio, Onisf sáhnutí, touha,

pud.
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appeťitus

appetitus, Us m dychtění, pud.
appěto, čre, ivi (ii), itum, sahám,

žádám, toužím; dychtím, domá
hám se; přiblišuji se, dorážím,
vtírám se, nastávám (dies, lux).

appingo, čre přimalovati.
Appius, 3. adj. (via, agua) ap

pijský.
applaudo, čre, si, sum, potles

kávám, fleskám pochvalu.
applícátio, nis f připojení, při

vinutí, náklonnost.
applico, are, připojiti, přiraziti;

se a. přidati, přimknouti se,
opříti se.

appbloro, dro, s bědováním se
obracímk.,

appono, čre, sui, situm přiklá
dám, před-, přidávám, zjedná
vám.

apporrectus, 3. vedle natažený.
apporto, are přináším, přivážím,

dopravuji.
apposco, čre k tomu žádám.
appositus, 3. blízký; vhodný.
apprecor, ári modlím 5e k..
apprehendo, čre, di, sum uchopiti.
appriméě, adv. výborně.
apprimo, čre, essi, ssum přitis

knouti. (lení, důkaz.
approbátio, Onis/ uznání, schvá
appróbo, áre schvaluji, dokazuji.
apprópinguo, are blížím se.
appugno, are napadám někoho.
apricátio, Onis f vyhřívání se

na slunci.
apricor, ári vyhřívám se.
apricam, i » výsluní.
apricus, 3. adj. slunný, vý-.
Aprilis, is m duben.
Apsus, i m řeka v Illyrii (Kre

vata).
Apté, adv. těsně, vhodně.
apto, re přizpůsobuji, upra

vuji, v
aptus, 3 adj. způsobilý, vhodný,

případný.
apud, předl. s ace. u, při, mezi,

vedle.

48] UČ.

Aršeynthus

Apllia, ae / krajina v již. Italii.
Apůli, orum m Apulané.
Apůlus, 3 adj. apulský.
ňgua, ae f voda, vodovod; déšť

atd.; plur. vary, lázně; a. haeret
jsem v nesnázích; a—m prae
beo zvu na oběd; a—m do
času dopřávám; a—m perdo
čas mařím.

šauaeductus, is m vedení vody,
vodovod.

ňauárius, i m vodák, vodnář.
aguárius, 3. adj. vodní; pro

vincia W,dozor nad vodovody.
áanáticus, 3. adj. vodní, vod

natý (ausfer).
šguátio, onis f doprava, opatření

vody, napájení.
šguátor, is m vodař, nosič vody.
áaušla, ae / orel, orlice.
Aauiléia, ae m pobřežní město

ve Venetsku.
aguilifer, i m orlonoš, prapo

rečník.
Aaguilins, i m 1. M. A. Gallus

konsul; 2. 0. A..Gallus právník.
šauilo, Onis m severní vítr.
Aguilonia, ae / město v Samniu.
Agninas, tis adj. z Akvina,

akvinský.
Aguinum, i s město v Latiu

(Aguino).
auitáni, orum m národ v jiho
západní Gallii.
auitánia, ae / jihozápadníčást
Gallie.

šguor, ári vodu opatřuji.
Águosus 3. adj. vodnatý, vlhký.
Ara, ae /f oltář, náhrobek; sou
„ hvězdí již. nebe.
Aršbia, ae f Arabie.
Arabs, is m Arab.
Aržbus 8. adj. arabský; subst.

Arab.
Arachně, es / dívka Minervou
v Y pavouka proměněná.
Arácynthus, i m pohoří bás.

kladené na hranice Attiky a
Boiotie,
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Aránea

Áránea, ae f pavouk, pavučina.
Arar, is im, i m (Saóne) řeka

gallská, přítok Rhodanu.
ratio, onisf orání, orba, role;

pl. pronajímané dvory.
árátor, is m oráč; pl. nájemci

státních dvorů.
šratrum, i » pluh.
Aráatus, i m básník řecký.
arbíter, ri m svědek; rozhoděf;

pán, vládce.
arbitra, ae f svědkyně. [vůle.
arbitratus, is m mínění,uznání,
arbitrium, i n rozhodnutí, nález,

smírčívýrok; uznání; libovůle.
arbitro, šre mámza to, pokládám,

pass. jsem pokládán.
arbitror, šri myslím, domnívám

se, pokládám, [midlo.
arbor, is f strom; stožár, kor
arběreus 3. adj. stromovitý,-ový.
Arbuscůla, ae / mimická uměl

kyně za doby Ciceronovy.
arbustum, i 2 sad, štěpnice,

vinice. |níkový.
arbůteus 3. adj. jahodový, pla
arbůtum., i plod i stromplaní

kový.
arbůtus, i. planík, mukyně.
arca, ae f skříň, truhlice, rakev
Arcádia, ae f krajina na Pelo

ponnesu. [arkadský.
Arcádicus, Arcadius 3. adv.
arcáno adv. tajně, potají.
arcánum, i n fajnost, tajemství.
arcánus 3 adj. tajemný, ne

přístupný, tajný.
Arcas, dis m syn Jovův a Kal

listin; Arkad; plur. Arkadové.
arceo, 6re, ui uzavírám, bráním,

překážím.
Arcesius, i m otec Lačrtův.
arcesso, čre, Ivi, Ifum povolá

vám, přivolávám, zvu; žaluji;
zjednávám.

archaeus 3. adj. starý.
Archěláus, im 1 Král make

donský; 2. vojevůdce Mithri
datův; 3. syn jeho; 4. vnuk
jeho; 5. filosofřecký ; 6. astrolog.451.| L.-Č.

Aréopšgites

Archias, ae m 1. Theban; 2. bás
ník řecký.

Archilóchus, i m básník řecký.
Archiímeédes, is (i) m mathematik

syrakusský.
archípiráta, ae m náčelník lu

pičů.
architector, ari buduji, strojím.
architectus, i » stavitel, tvůrce.
architectůra, ae f stavitelství.
Archytas, ae m filosof pytha

gorovský.
arcitenens, tis adj lukostřelec.
Arconnesus, i / ostrov na pobř.

ionském,
arctos, i f. souhvězdí Medvěda.
arcůla, ae f skřínka.
arcturus, i » hvězda 1. vel. v

souhvězdí Boota.
arcuatus 3. obloukovitý.
arcus, us (i)m oblouk, luk, duha,
Arděa, ae f město rutulské u

Říma.
ardenter aďv. ohnivě, prudce.
ardeo, Sre, si, sum hořím, planu,

vru.
ardens, tis adj. ohnivý, vášnivý.
ardesco, čre chytám, doutnám,

rozehřáti se, vzplanouti.
ardor, is m žár, zanícení,
Arduenna silva /f (Ardenny)

pohoří mezi Skaldem a Rýnem.
arduum, i » strmé místo.
arduus 3. adj. příkrý, strmý;

vztýčený ; namáhavý, nesnadný.
area, ae f půda, závodiště,

humno, mlat.
Arecomici v Volcae.
Arelas, tis (Areláte, es)f město

na Rhodanu v jih. vých. Gallii.
Aremoricae civitates f pobřežní

kmenové galiští v nyn. Bretagni
a Normandii.

árena, ae f písek (pl. písčiny);
poušť, břeh mořský; zápasiště.

árenaria, ae f. pískový důl.
árenosus 3. adj. písčitý.
areo, €re jsem suchý, prahnu
Areopěgites, ae m členareo.

pagu.
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Arčopágus

Areopágus, i m soud athenský.
Aresco, čre schnu.
Arestěrides, ae m — Argus.
Arěthiisa, ae f pramen v Syra
„„kusách a nymfa jeho.
Areum iudicium= areopag.
Arganthonius, i m letitý král

tartesský.
Argěi, orum m obětnice na 27

místech v Římě; panáci ze sítí
(24) Vestalkami do Tiberu
bázení. |směnárna.

argentária, ae /f důl stříbrný;
argentárius 3. adj. k stříbrusevztahující;tabernae© stánkypoenězoměnců;subst.| peně

zoměnec, bankéř.
argenteus 3. aj. stříbrný, po

stříbřený, stříbrolesklý,
argento, are postříbřiti, stříbrem

ozdobiti (milites).
argentum, i 2 stříbro, stříbrné

nádobí, peníze stříbrné.
Argi, orum m (Argos n) město

na Peloponnesu; aďj. Argeus,
Argivus, Argolis. ,

Argileétum, i = místo v Římě
mezi Suburrou a forem.

Argilius, i » Argilan (z Argila,města v Thrakii).
argilla, ae / hlína, jíl.
Arginusae, arum / ostrůvkyu

Aiolidy. [subsť. Řek.
Argivus 3. adj. argivský, řecký;
Argo, Us/ loď Argonautů; adj.

Arg0us 3. (remex).
Argólicus 3 adj. argolský, řecký.
argůumenfátio, nisfodůvodnění,

důkaz. [dokazuji.
argumentor, ári odůvodňuji,
argumentum, i 2 látka, obsah;

důvod, důkaz.
argu0, čre, úi, útum usvědčuji,

vytýkám, prozrazuji; vyvracím;
obviňuji.

argitě aďv. důmyslně.
argutiae, arum / výraznost,dů

myslnost, ostrovtip; digitorum
hra prstů.

47) L.-Č.

Aristophánes

argutus 3. adj. výrazný, živý,
bystrý; jasný, jasně zvučící;
chytrý, lstivý.

argýraspides, um m tělesná
stráž se stříbrnými štíty.

Áridna, ao (e, es) £ dcera Mi
noova; adj. Ariadnaeus 3.

Aricia, ae / první stanice od
Ríma na silnici Appiově; adj.
Aricinus 3.

Aridum, i n souš, pevnina.
aridus 3. aďj. suchý, vyschlý,

vypráhlý; hubený, suchopárný.
áričs, čtis m beran; přístroj na

boření hradeb.
arieto, are trkám, tluku.
Arii, orum m kmen germanský.
Arimínum, i » (Rimini) město

v Umbrii nabřehuAdriat. moře;
v adj. Ariminensis.
Ariobarzšnes, is m místodržite)
perský; král Kappadokie.
Arlon, is m pěvec a citarník z

Lesbu.
Ariovistus, i m král Suevů.
Arisba, ae f město v Troadě.
árista, ae f osina, klas.
Aristaens, i m syn Apollinův a
„Kyrenin, původce rolnictví,
Aristarchus, i m grammatikalexandrijskýa© homerský
v kritik.
Aristides, is m státník athenský;

A. z Mileta spisovatel.

Aristippus, i m filosof řecký;adj. istippeus 3.
Aristius, im M. tribun vojen

ský v Kabillonu; A. Fuscus
přítel Horatiův.
risto, nis « filosof z Alexan
drie; z Kea; z Chiu; Massilian.

Aristogito, onis m osvob. Athen
od Peisistratovců.

aristolóchia, ae £ podražec.
Aristomaché, es /f sestra Dio
„„nova, manželka Dionysiova.
Aristophánes, is mřecký básník

komický.
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Aristoteles arňla
————

Aristoteles, is m řecký filosof.
Aristoxenus, i m řecký filosof.
Ariúsius 3 adj. (vinum)z Ariusie,

krajiny na Chiu.
arma, orum » zbraň, zbroj, vý

zbroj; výstroj; boj, válka;
branná moc, vojsko.

armáamenta, orum 7 nádobí,
lodní náčiní, lanoví.

armamentárium, i » zbrojnice.
armárium, i » skříň.
armátira, ae / ozbrojení, vý

zbroj, mužstvo.
armatus, Us n armatura.
armaftus, i m»ozbrojenec.
Arměnia, ae / krajina asijská

mezi Taurem a Kavkazem;
adj. Arměnius.

Armenii, Orum m Arméni.
armentális, e adj, k stádu pa

třící.
armentum, i n stádo, dobytek.
armifer 3 adj. bojovný.
armiger 3 adj. zbraň nesoucí,

zbrojnoš.
armilla, ae f náramek. |
armilustram, i %místo v Římě,

kde Římané 19. říj. ve zbroji
oběť konali.

Arminius, i kníže Cherusků.
armipotens, tis adj. zbraní

mocný.
armo, are zbrojím, vyzbrojuji;

k válce dráždím, ponoukám.
armus, i » rámě, plece.
Arne, 6s f/ dívka v špačka pro

měněná.
ro, are orati, brázditi.
Arpi, orum m město v Apulii.
Arpinas, tis adj. arpinský ; suosť.

Arpiňan.
Arpiněius, i m C. rytíř římský.
Arpinum, i n město v Latiu.
arrectus 3. strmý.
Arrétium, ii 2 (Arezzo) město

v Etrurii; adj. Arretinus3.
arrideo, 6re usmívám se k..,na..,úsměvem| schvaluji;

líbím se.49]| L.Č.

arrTÍgo, čre, exi, ctum vzpřimuji,
vztyčuji, povzbuzuji.

arripio, čre, ui, eptum chytám,
chápu; rychle sbírám; kárám;
napadám ; osvojiti si.

arTisio, nis f úsměv souhlasu.
arvTodo, čre, si, sum nahlodávám.
arrógans, tis adj. osobivý, do

mýšlivý, nadutý, zpupný.
arróganter adv. domýšlivě,drze.
arrógantia, ae f osobivost, do

mýšlivost, zpupnost.
Arruns, tis mbratr Lukumonův;

syn Targuinia Zpupného; syn
Porsennův.

ars, tis / zručnost, umění; způ
sob; lest (mala a.); věda; dílo
umělecké,

Arsáces, is m král parthský.
Arsacides, ae m potomek Ar

sakův. [patřina,
Arsinoé, 8s f ml. sestra Kleo
Artábazus, i m. místodržitel

perský.
Artaphernes, is mbratr Dariův,

vojevůdce perský.
artatus 3. těsný, omezený.
Artaxšta, orum 1 hl. město

Armenie.
Artaxerxes, is m král perský.
arte udv. těsně, tuze.
Artemisia, ae f manželka Mau

solova.
Artemisium, ii n severní my?g

eubojský.
artěria, ae f trubice, žíla.
articulus, i m kloub, článek,

odstavec, rozhodná doba.
artifex, icis m umělec, mistr,

strůjce, tvůrce.
artificiose aďv. umělecky.
artificiósus 3. adj, umělecký,

umělý.
artificium, ii » úkon umělecký,

dílo, umělost, zručnost; důmysl,
úskok.

artus 3. adďdj. těsný, skrovný,
sevřený, pevný, hustý, tuhý.

artus, is m jl. klouby, údy.
arůla, ae / oltářík.
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šrundiífer assentfatio

úrundifer 3. adj. rákosonosný.
šrundiněus 3. adj. rákosový,

třtinový; venkovský (carmen).
črundo, inis / rákos, třtina, pí

šťala, šíp.
Arverni, Orum m (Auvergne)

národ galiský nad Elaverem.,
arvina, ae f sádlo, mastnota.
arvam, i » ornice, niva.
arx, cis f hrad, tvrz; ochrana,

záštita; podstata.
AS, assis m jednotka, hodnota

peněžní — 12 uncí — libra
mědi; malý peníz; heres ex asse
universalní dědic.

Ascňnius, i m syn Aeneův; řeka
v Bithynii,

Ascendo, čre, di, sum vstupuji,
vy-, dosahuji, docházím.

Ascensus, Us m vystupování,
vstup, výstup, pří-, stupeň,
příchod,

ascisco, čre, Ivi, itum přibírám,připojuji, beru si za.
ascitus 3. vypůjčený, cizí.
Asclepiádes, ae m filosof řecký;

rhetor; básník.
Ascra, ae f místo na Helikonu,

rodiště Hesiodovo.
Ascůlanus 3. adj. askulský.
Ascňůlum, i » (Ascoli) město

v Picenu. v Ifalii.
asella, ae f malá oslice.
asellus, i m oslík.
Asia, ae f Asie, Malá Asie,
Asiánae res poměry v prov. Asii,
Asiaticus 3. adďj.asijský,
asilus, i m střeček, ovád.
Asinius, C.Pollio řečníka básník
sinus, i m osel. (římský.
Asis, dis terra země Asijská.
Asius, 3. adj. asijský; subst.

druh Aeneův.
Asnaus, i m hora v Makedonii.

Asopiňdes, ae m potomek Asopův.

Asopis, dis f dcera AsoporaAegina, Euadne. lje
Asopus, i m řeka v Boiotii a bůh51]| L.-Č.

ásotus, i m žrout, hýřil.
Asparagium, i n město v Illy

riku již. od Dyrrhachia.
Aspásia, ae/ milenkaPerikleova.
aspectábilis, e adj viditelný.
aspecto, re pohlížím, pro-.
aspectus, is m pohled, zrak,

vzezření, zjev, obzor.
aspello, čre, uli, sum odháním.
Aspendius 3 adj. z Aspenda

v Pamfylii; subst. Aspenďan.
asper 3. adďj. drsný, nerovný,

vypouklý; hrubý, krutý; otu“
žilý; tvrdý, obtížný; nevrlý.

aspera, orum 2 protivenství.
aspergo, čre, 6i, 8um kropím,

po-, přimísiti; pass. A, infami
jsem hanoben špatnou pověstí.

asperitas, tis / drsnost, nerov
nost, příkrost, protivenství.

aspernátio, nis f pohrdání.
aspernor, ári zamítám, pohrdám.
aspero, áre drsným činím, brou

sím, bouřím, popuzuji. [třenf.
aspersio, Onis.fpostřiknutí; na
aspício, Šre, spexi, ctum hledím,

patřím na něco, vzhlížím, Pozo
ruji, pozor mám, dbám.

aspiro, áre ovívám, věji; dopro
vázím, přispívám; přistupuji.

aspis, dis / zmije.
Aspis, is m kníže kataonský.
asportátio, Onisf odnesení.
asporto, are odnáším, odklízím,
asprétum, i » kamenitá poušť.
Assárácus, i m král fryžský,

děd Anchisův.
assecla, ae m stoupenec (příhan.)
assectátio, onis f doprovázení,
assectator, is m průvodce, stou

penec.
assector, ari provázím.
assensio, onis J souhlas, při

svědčení.
assensor, is m přisvědčovatel.
assensus, Us 1 přisvědčení, sou

hlas; (o zvuku) vpadnutí,
ozvěna.

assentátio, Onis/ přisvědčování,
lichocení.
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assentátor ásylum

assenfator, is mkýval,lichotník.
assentio, ire, si, sum i dep. při

evědčuji.
assentor, ári patolízalem býti,

pochlebovati.
AaSSegu0r, i, cufus sum dohoniti,

dosíci, pochopiti.
asser, is m sloup, kůl, trámec,

sochor, lať.
assero, čre, sévi, sítum přisazuji.
assero, čre, ui, tum přiřaďuji,

prohlašuji za svobodna; 080
buji si.

assertor, is m obhájce.
asservio, ire napomáhám.
asservo, are opatruji, střehu.
asseveranter adv. vážně, oprav

dově. (vážné ujišťování.
assěvěrátio, nis f opravdovost,
assevero, Are vážně jednám,

mluvím; dokazuji.
assideo, 6re sedím při.., dlím,

zasedám ; obléhám ; podobám se.
assido, čre, s6di, ssum sedám si.
assídué aďv. vytrvale, pilně.
assidůitas, tis /f trvalá přítom

nost, vytrvalost, opětování.
assidůus3. «dj. ustavičný,pilný;

pl. usedlí (občané . tř.).
assigno, are označuji, poukazuji,

za zásluhu (vinu) počítám.
assílio, re, ui, ultum přiskakuji,

pře-.
assimilis, e adj. podobný.
assímůlo, are napodobím, při-,

tvářím se,
assis, is m deska.
assisto, čre, stiti stanouti při. .,

postaviti se k.., objeviti se;
pomáhati.

assoleo, 8re obyčejně bývám.
ASSONO,Are souzvučím, přizvu

kuji.
assuefacio, čre, féci,

zvykám koho, učím.
assuesco, čre, evi, 6tum zvykám

si; assuetus 3. zvyklý, ob-.
assuetudo, inis /f přivyknutí,

návyk; obcování.
assulto, are dorážím.

factum53]| L.-Č.

assultus, ús m útok, napadení.
assumptio, onis,/ přijetí, volba;

nižší návěst.
assurgo, čre, -surrexi, cfum

zvedám se, povstávám, povzna
ším se.

assus 3. adj. suchý, pražený, pe
čený; assum, i pečeně; slu
neční lázeň, parní lázeň.

Assýrius 3 aďj. assyrský.
ast v. at.
Astensis, e adj. (ager území)

města Ásty v Hispanii.
asterno, čre vrhám se na..
asticuš 3 adďj. pl. měšťané.
Astii, orum m kmen thracký.
astipůlátor, is m svědekprávní,

přisvědčovatel.
astipulor, ári přisvědčuji.
Astraea, ae f dcera Diovaa The

midina.
Astraeus, i m Titan, synovéjeh“

A-i fratres: Zefyros, Boreas,
Notos,

astrepo, čre k tomu hlučím,
souhlasně jásám.

astrictus 3. těsný,
stručný.

astringo, čre, nxi, ctum utahuji,
tuhým činím, nechávám zmrz
nouti, omezuji, stručně po
dávám. |pravec.

astrológus, i mhvězdář; hvězdo
astrólógia, ae Jf hvězdářství,

hvězdopravactví.
astrum, i » souhvězdí; těleso

nebeské; pl. nebe.
astruo (ad-), čre, xi, ctum při

stavuji, přičiňuji.
astu nesk!l. město; Atheny.
Astura, ae / řeka v Latiu.
astus, s m chytrost, úskok.
astutia, ae / lstivost.
astůtus 3, chytrý, lstivý.
Astřages, is m druh Fineův;

děd Kyrův.
Astýšžnax, ctis m syn Hektorův.
Astypěleius 3. adj. (regna) asty

palejský (ostrov poblíže Krety).
sylum, i n útočiště, asyl.

stísněný,
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at Atticus

at sp. ale, avšak, než; si-at ne-li
v "a8poň.
Atňcinus 3. adj. atacinský (město

Atax v Gallii Narb.).
Atžlanta, ae f manželkaHippo

menova; účastnice honby kaly
donské.

atavus, i m otec prapradědův;
plur. předkové.

Atella, ae f městomezi Kapuou a
Neapolí.

atellánius 3.
lanský.

atellana, ae ./ staroitalskáfraška.
Ater 3. adj. černý, smutný, ne

šťastný, jízlivý, jedovatý
Athámánes, um m obyvatelé

jižního Epeiru.
Athámánia, ae f krajina v již.

Epeiru.
Athámas, ntis m syn Aiolův;

král boiotský;Athámantiádes,
ae m syn jeho; Athámantis,
dos f — Helle; ad;j. Athě

„ manteus 3.
Athenae, árum /f hlavní město
v Attiky.
Athéniensis, © adďj. athenský;

subst. Atheňan.
Athénio, Onis m pastýř sicilský,

vůdce otroků proti Římu.
Athěsis, is m Adiže.
athleta, ae m zápasník,
Athos, onis m vých. polouostrov

chalkidický.
Atilius, rod římský; nejzn. Re

gulus; M. A, dramatický básník.
Afina, ae / město v Latiu; adj.

Afinas, tis.
tius, i m rod římský.

Atlantéus 8. adj. Atlantův, li
bycký.

Atlantiádes, ae m Merkur,
vnuk A.; Hermafrodit, pra
vnuk.

Atlantis, dos f£ — Kalypso,
Nymfe, Electra; pl. dcery A-vy
Pleiady.

štomus, i m atom, prvek.

L.-Č.

adj. versus atel

65]

atgue, ac sp. a, i, též, nad to,
ano i; a Bice; ac potius ba
spíše.

ataui sp. avšak, přece však.
Atrácides, ae m — Thessal.
Atršcis, dis f — Thessalka.
atramentum, i » čerň, inkoust.
atratus 3. adj. tmavý, černě

oděný.
Atrax, cis / město na Peneiu.
Atrěbštes, um (i, orum) m

(Artois) belg. kmen mezi Skal
dem a Samarou.

Atreus, i m král v Argu a My
kenách, syn Pelopův.

Atrides, ae m Atreovec: Aga
memnon neb Menelaos.

atriensis, is m dozorce v atriu.
atrium, i předvíň, síň rodinná;

plur paláce.
Atrius, i m podvelitel Caesarův

v Briftannii.
atrociter, adďv

8 nevolí.
átrocitas, tis f tvrdost, přísnost.
atrox, cis adj. krutý, děsný.
Attalicus 3. adj. od Attalus, i

m Král makedonský; král per
gamský, zvl. A. III., jenž Rí
manům své jmění odkázal.

attamen sp. avšak přece.
attemnpto, áre zkouším, dotírám.
attendo, čre, di, tum napínám;

pozoruji.
attente aďv. napjatě, pozorně.
attentio, nis f pozornost, na

pjatost.
attentus 3.

enaživý.
attenuaté adv. prostě, nelíčeně.
attenuo, áre ztenčuji, zmenšuji,

oslabuji,
attero, čre, trivi, itum otírám,

sdírám, seslabuji, zmenšují.
attexo, čre, ui, xtum přitkávám.

připlétám, připojuji.
Attica, ae f poloostrov východ

ního středního Řecka.
Atticus 3. adj. attický ; subat.

Atáiéan.

přísně, krutě;

napjatý, pozorný,
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attineo augurátus

attíneo, čre, ui, entum zdržuji,
držím ; prostírám 86; týkám se,
hodím 86; attinet dlužno jest,
non a. není třeba (ace. c. tnf.).

attingo, čre, tigi, táctum dotý
kám se, napadám, zasahuji, do
sahuji; naznačuji (řečí); jsem
blízek.

Attis, dis m kněz Kybelin.
attollo, čre zvedám, povznáším,

vy-, buduji. [seslabuji.
attondeo, šre, di, sum přistřihuji,
attono, are, ui, itum ohromiti.
attorgueo, 6re zamávati,zatočiti.
attraho, čre, xi, ctum přitahuji,

přiměti,
attrectatus, ús m dotek,
attrecto, are dotýkám se, ohma

távám, přivlastňuji si.
attribuo, čre, ui, Utum přiděluji,

přidávám, vykazuji, propůjčuji,
přičítám, přiznávám.

attritus 3. otřený, mdlý.
Attus, i m římské předejmení

(Claudius, Navíus).
Átys, os = syn Herakleův, pra

otec lydských králů; Trojan.
auceps, čpis « ptáčník, lapač,

hnidopich,
auctio, onis /

dražba, předměty dražební.
auctionor, šri dražbou prodá

vám, dražbu konám.
auctito, re rozmnožuji.
auctor, is mpůvodce, zakladatel;

zpravodaj, spisovatel, dějepisec,
zprostředkovatel, navrhovatel;
svědek, rukojmí, poručník; a.
fio schvaluji, stvrzuji; auctore
alguo na radu něčí.

auctoritas, tisplatnost, vážnost,
vliv, váha, svědectví, rada,
úsilí; rozkaz, vůle, zmocnění,
právo vlastnické.

auctoro, are prodávám, najímám.
auctumnális, e aďj. podzimní,
auctumnas, i » podzim.
anctumnus 3. adj. podzimní.
anctus, is » zvětšení, rozmno

žení, vzrůst; síla.

57] L.-Č.

rozmnožení ;

aucňpium, i » čižba, honba,
aucůpor, ári honím, chytám,

sháním se.
audácia, ae/odvaha, odvážlivost,

smělost, drzost.
audácter acdv. směle, statečně,

opovážlivě.
audax, cis adj. smělý, odvážný,

odhodlaný, rázný, drzý.
audens, tis aďj. odhodlaný,

smělý.audentia,ae/srdnatost.— (se.
audeo, Sre, ausus sum odvažuji
audiens, tis poslušný; subsť,po

sluchač.
audio, ire slyším, poslouchám;

připouštím ; platím ; bene, male
a. mám pověst. [pověst.

auditio, onis f slyšení, doslech,
auditor, is m posluchač, žák.
auditorium, i posluchárna, po

sluchačstvo. (pověst.
auditus, ůús m sluch, slyšení,
aufěro, ferre, abstuli, ablátumodnáším| beru,| uchvacuji,

loupím; vzdaluji, zachraňuji,
odstraňuji; caput a. utíti ; mors
aufert ničí, hubí; aufer — pře
staň.

Aufidus, i m řeka v Apulii
(Ofanto); adj. Aufidus 3.

aufůgio, čre, fůgi — utíkám,
prchám.

Auge, 68sf matka Telefova.
augeo, Sre, xi, ctum rozmnožuji,

zvětšuji, povznáším, vy-, zvele
buji; nadsazuji; pomáhám ka
zdaru; obdarovati, zasypávati..

augesco, čre přibývám, rostu.
Augias, ae m král elidský.
augur, is mptakopravec, augur
augurale, is n místo v táboře

ke konání auspicií.
auguralis, e adj. augurský.
augurátio, onis f věstba z po

zorování ptáků posvátných.
augurátus, is 7%hodnost augur

ská, augursíví.
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augůríum auspicium

augůrium, i » pozorování posv.
ptáků, věštění, znamení, před
vídání; aug. accipio věštbu za
příznivou přijímám; a. capio
dotazuji se.

angůro, žre táži se augurií;
předpovídám; tuším.

auguror, ári v. předchozí.
Augusta, ae f matka, sestra,

dcera neb manželka císařova.
Augustális, e adj. Augustovský:

ludi 12. 8; sodales (25), sacer
dotes. [císařský.

Augustaánus 3. adj. (eguites)
augustě udv.slavnostně. |lebný.
augustus 3. adv vznešený, ve
Augustus, i C. Julius Caesar

Octavianus, první císařřímský,
Augustus, i m"srpen.
aula, ae nádvoří, dvorana,

palác, dvůr vladařský, dvo
řanstvo.

aulaeum, i » Koberec, opona.
Aulerci, Orum m národ galliský

mezi Seguanou a Ligerem:
1. A. Brannovices mezi Lige
rem a Ararem; 2. A. Cenománi
záp. od nejsev. záhybu Ligeru;
8 A, Diablintes sev. od nich;
4. A, Eburovices na jih od
ústí Seguany.

aulicus, i m dvořenín.
Aulis, dis/ příst. městov Boiotii.
auloedus, i m pištec, zpěvák

Ačtnou provázený.
Aulon, is vínorodé údolí v

Kalabrii.
aura, ae " vánek, větřík, vítr;

světlo denní; lesk; vůně; a.
popularie nestálá přízeň lidu.

aurária, ae / zlatý důl.
aurátus 3. pozlacený, zlatem

krytý, zlatou jéhlicí opatřený.
Aurélius řím. rod plebejský, z

něhož i pozdější císařové.
aureolus 8. aďj. zlatičký (libel

lus), roztomilý.
aureus 3. adj. zlatý, zlatem

zdobený, zlatonosný; výtečný;
subst. zlatník — 25stř. denariů.69]| L.-Č.

auricómus 3. aďj. zlatovlasý, —
listý.

auricůla, ae/ ouško,ušnílalůček.
aurifer 3. adj. zlatonosný.
aurifex, icis m zlatník.
auriga, ae mvozka (i souhvězdí) ;

kormidelník.
aurigena, ae c zlaforodý, ze

zlata zrozený =—Perseus.
auriger 3. adj. zlatonosný, 8

pozlacenými rohy (taurus).
auris / ucho, pů. sluch; A. ca

pere poutati ; a. praebere sluchu
dáti; servire a — bus k libosti
mluviti; u pluhu: sháněčka.

auritus 3. adj. ušatý ; pozorně
naslouchající.

aurora, ae f zora, jitřenka.
Aurora, ae / bohyně ranních

červánků, manželka Tithonova.
aurum, i » zlato a věci z něho

zhotovené.
L. Aurunculeius Cotta

Caesarův.
Auruncus 3. adj. auruncký (=

oskický),
Ausci, orum m (Auch) národ

v Aguitanii záp. od Tolosy.
auscultator, is m posluchač.
ausculto, are naslouchám.
Ausétani, orum m kmen v Hi

epanii (v nyn. Katalonii).
Ausónes, um mpův. obyv. Italie,
Ausčnia, ae f Ausonie, Italie,

zvl. jižní.
Ausónidae, rum m Ausonovoi,

obyv. Italie — Ausonii.
Ausóěnius 3. adj. ausonský,ital

ský, římský.
auspex, icis m ptakopravec;

ochránce; námluvčí.
auspicáto adv. po vykonaných

auspiciích, za dobrého znamení,
šťastně.

auspicium, i n pozorování věšt
ných ptáků, právo auspicie ko
nati, vrchní velení; suis A. =
jako samostatnývojevůdce; zna
mení věštebné (addicentibus a.
za příznivých zn.); vůle.
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Axěnusauspicor

auspicor, Ari pozoruji ptáky
věštné, začínám; auspicátus
řádně začatý, příznivý.

auster, ri m jižní vítr.
austeré adv. drsně, přísně.
austerus 3. adj. drsný, přísný,

trpký, kyselý.
austrális, e aďj. jižní.
austrinus 3. adj. jižním větrem

způsobený, jižní.
ausum, i 2 odvážný čin.
aut sv. neb, aneb, či; aut-aut

buď — nebo.
autem sp. pak, však, ale.
aut- v. auct-.
authepsa, ae f samovar.
Autolýcus, i mesyn Merkuriův,

lupič.
Automatia, ae f bohyně štěstí,

těstěna.
Automedon, tis m vozataj Achil

Jeův.
Autončě, es f dcera Kadmova,

matkaAktaeonova;Autonoeius
heros — Actaeon.

Autophradates, is m perský
náměstek v Lydii.

autumo, are $vrdím, myslím.
auxiliáris, e aďj. pomocný.
auxiliárius 3. aďj. pomocný,

pomoc přinášející.
auxiliator, is m pomocník.
auxilior, ari na pomoc jdu, po

máhám.
auxilium, ii » pomoc, podpora;

pl. pomůcky, pomocné sbory
válečné.

Auximates, um m obyv. město
Auxima.

Auximum, i » (Osimo) města
v Picenu.

Aváricensis, e adj. avarický.
Aváricum, i z (Bourges) město

Biturigů již. od střed. Ligera.
aváritia, ae / lakomost, lakota.
ávárus 3. adj. lakomý, chtivý.
věho, čre, xi, ctum odvážím,

odklízím; meď. odjíždím.
avello, čre, elli, vulsum odtrhuji,

trhám, odlučuji, odervati.61]| L.-Č.

vena, aef stéblo; ; píšťalka
pastýřská.

Avenfinus 3. aďj. aventinský
(mons, arx, humus); subst.
neutr. Aventin, jeden ze 7 pa
horků římských.

aveo, ere dychtím, toužím; ave
buď zdráv! s Bohem!

Avernalis, e adj.
(aguae, nymphae).

Avernus 3. adďj. lacus jezero
u Kum; subdsť. totéž jezero,
básnicky :podsvětí, též neutr. pl.

Aversor, ári odvracím se, odmí
tám, neuznávám.

ÁvVersor, is m zloděj.
averto, čre, ti, sum odvracím,

pošinuji, zahýbám, odrážím
(hostem), odcizuji (pecuniam);
zdržují (animum); svádím k od
padnutí (oppida.)

Aversum, i » opačná strana.
Aversus 3. odvrácený, odcizený,

nepříznivý.
áviárium, i

v lese, klec.
čvíditas, tis f dychtivost, žádo

stivost.
švídus 5. adj. žádostivý, chtivý,

lakomý, hltavý.
vis, is f pták; věštebnýpták,

znamení (mala, secunda).
ávitus 3. adj. od děda pocháze

jící, rodný, dávný.
Avium, i » scestí, pl. neschůdná

místa.
ávius 3. adj. odlehlý, s cesty

odbočivší.
avocátio, nis f odvrácení, vy

rušení.
Avěco, are odvolávám, odvracím,

odrazuji.
avělo, áre odlétám, u-.
čvuncůlus, i wmbratr matčin,

ujec.
vus, i m děd, předek.
Axčnus 3. adj. Nehostinný

(Pontus).

avernský

n sídliště ptáků
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axióma barbárus

axioma, tis n věta, tvrzení,
AXIS, is m o8a, náprava; vůz;

točna, pás, obloha.
axis, is m v. assis.

Axius, i m řeka makedonská
(Vardar).

Axčna, ae / (Aisne)řeka v belg.
Gallii, přítok Isary.

B.
Běbýlon, is /město nad Eufratem.
Bábylonius 3. adj. babylonský;

subst. Babyloňan; B—ii nu
meri — astrologie.

báca (bacca), ae 7 bobule; b.
Minervae oliva; plod vavřínu;
perla.

bacátus 3. perlami zdobený.
baccar, is 2 odolen.
Baccha, ae / bakchantka; Bac

chis initiare v tajemství bak
chantek zasvětiti.

Bacchánal, is » místo pro slav
nost Bakchovu; slavnost tato,
obyč. ulur.

bacchátio, onis / hýření.
Baccheius 3 adj. bakchický

(sacra).
Bacch€us 3 adj. bakchický, bak

chantský.,
Bacchiadae, árum m Bakchiovci,

vladařský rod korintbský.
Bacchicus 3 aj. bakchický.
bacchor, ári slavnost Bakchovu

konám, bakchantsky zuřím,
vztekám se ;nadšen jsem (vates);
pass. bacchatus 3. rykem bak
chantským se ozývající.

Bacchus, i m syn Jovův a Se
melin, bůh vína; víno samo.

Bácenis silva f horstvo mezi
Cherusky a Sueby. (Harz a
část lesa Durinského).

bácilum, i « hůlka.
Bactra, orum 1 hl. městoBaktrie.
Bactriáni, orum mobyv. Bakter,

území B
baculum, i » (us, i m)hůl, berla.
Baculus v. Sextius.
Baecula, ae / město v Hispanii.68]| L.-Č.

Baeticus 8. adj., subst. Baetica
provincie v již. Hispanii u řeky
Baetis, is m.

Baeturia, ae J sev. část Baetiky.
Bágráda, ae m řeka v území

karthaginském.
Báiae, arum f město v Kampa

nii; meton. rozmařilý život;
adj. Baidnus 3.

báiulus, i m nosič břemen.
bělaena, ae f velryba.
bálanus, i / (m) žalud, arabský

ořech.
bálatro, onis m tlachal, šašek,
balátus Us m bečení, mečení.
balbus 83.adďj. koktavý.
Balbus, IL. Cornelius přítel

Caesarův. (mluvím.
balbutio, ire koktám, nejasně
Běleáres, ium = ostrovy u His

panie a obyvatelé jejich; adj.
Balearicus 3.

balineae, balneae árum / lázně.
balneum, i » lázeň. [mostříl.
ballista, ae f stroj házecí, 8a
balneator, is m lazebník.
bálo, are bečím, mečím.
balsámum, i n balsám. (sek.
balteus, i m (-um, i 2)pás, opa
Bantia, -inus 3. město v Apulii,
bžrathrum, i »propast,podsvétí,

nenasytný břich,
barba, ae f vousy, chlupy.
barbáre adj. barbarsky, chybně,

nezpůsobně. (nost.
barběria, ae / cizina;nevzděla
barbaricus v. barbarus.
barbárus 5. adj. cizozemský,

cizí; surový, nevzdělaný ; chyb
ný; subst. barbar, cizozemec.
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barbůtus benignitás

barbatus 3. adj. vousatý,mušný;
subst. vousáč. ná lyra.

barbitos o., acc. -on mnohostru
barbůla, ae / vousky.
Barcas, ae m příjmení Hamilka

rovo (Blesk); adj. Barcinus 3.
Barce, es f kojná Sychacova.
barditus, us sm válečný zpěv

Germanů.
baro, Onis m hlupák, ťulpas.
barrus, i m slon.
básilica, ae f basilika, budova

soudní a obchodní,
Basilus v. Minucius.
básis, is / podstava, základy.
Bassáreus, i mpříjm. Bakchovo.
Bastarnae, arum /f kmen ger

manský
Bátavorum insula /f ostrov Ba

tavský mezi sev. ramenem Rýna
a mořem Severním.

Báthyllus, i m mimik římský.
Battus, i m zakladatel Kyreny;

pastýř peloponneský; Battiž
des, ae m — Kyreňan,

Baucis, dis f manželka Filemo
nova.

Bauli, orum m místo u Bají.
Bávius,im špatný básník římský,
beatum, i 1 blaho.
beatus 3. adj. šťastný, blažený;

zámožný, bohatý.
Belgae, arum m obyvatelé sev.

Gallie.
Belgicus 8. adj. belgický.
Belgium, » Gallia Belgica, v.

Gallia,
Belides, ae m potomek Belův.
Belis, dis / pl. == Danaovny.
bellátor, is m válečník, válečný

(eguus), bojovný.
bellatrix, cisf bojovná (iracun

dia, diva, Roma).
belle adv.dobře,pěkně,roztomile.
Bellěrěčphon, tis m (es, ae) král

korinthský, syn Glaukův.
bellicosus3. adj. válečný, bojov

ný, válkami bohatý.
bellicam, i n znamení k bitvě,
bellicus 3. adj. válečný, ve válce.66)| L.-Č.

0

belliger 3. adj. bojovný.
belligero, šre válku vedu.
bellipotens, tis adďj. ve válce

mocný.
bello, are (bellor) válčím.
Bellona, ae / bohyně války.
Bellčváci, oram m belg. kmen

mezi Seguanou, Iearou a Sa
marou. (boj.

bellum, i 1 válka, nepřátelstv
bellas 3. adj. pěkný, roztomilý,

způsobný; zdravý.
bělňa, ae / (bellua) zvíře, zvl.

veliké: slon, obluda, netvor.
Bělus, i m 1. řeka ve Foinikii;

2. praotec mnohých vých. ná
rodů.

Benacus, i m (lacus) jezero
Gardské.

bene adv. dobře; b. animatus,
dobře smýšlející, věrněoddaný;
b. dico jsem výmluvný; b. dico
alceuidobře mluvím o. ., b. mihi
facio dopřávám si; b. longus
hodně dlouhý; b. tibi tobě na
zdraví.

běnědico, čre, xi, ctum dobře
mluvím o..

benedictum, i » chvála.
běnělěcio, čre, f6ci, factum dobře

činím.
bene facta, orum 2 slavné činy.
beneficentia, ae f dobročinnost.
beneficiárius, i m zproštěnec,

svobodník, (vojín, jenž byl
sprošťěn nižších prací).

běněficinm, i » dobrodiní, zá
sluha, vyznamenání, povýšení.

beneficus 3 aďj. dobročinný.
Běněventum,in městov Samniu;

adj. Běněventánus 3.
benevolentia ae f dobrá vůle,

dobrota, ochota, přízeň, laska
vost, láska, oblíbenost.

běněvělus 3. blahovolný, pří
znivý.

běnigně adv. laskavě, ochotně,
dobrotivě.

benignitás, tis f dobrotivost,
laskavost.
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benignus

benignus 3. aďj. dobrotivý, do
bročinný, úrodný, vydatný.

Berecyntia, ae/příjm. Kybelino.
Berecyntius 3. adj. z kmene

Berecyntů ve Frygii; fryžský.
Berenice, es f dcera krále juds

kého Agrippy I.
Beroě, es /f 1. kojná Semelina;

2. dcera Okeanova; 3. choť
Doryklova.

Berytos (-us), if městofoinické.
Bessi, orum m národ v sev. vých.

Thrakii na lev. břehuStrymona.
běstia, ae f zvíře, šelma.
bestiola, ae f zvířátko.
Bías, ntis m filosof řecký.
bibliotheca, ae £ knihovna.
bíbo, čre, bíbi — piji, vpíjím,

táhnu.
Bibracte, is n (Autun) město

aedujské mezi Ararem a Li
gerem.

Bibrax, (actis) f město Remů
v belg. Gallii sev. od Axony.

Bibroci, orum m kmen přímoř.
v jihov. Britannii,

bíbůlus, 3. adďj.rád pijící, žízni
vý, pijavý. [-temený

biceps, ipitis adďj. dvojhlavý,
bicolor, is adj. .dvojbarvý.
bicorniger 3. adj. dvojrohý.
bícorpor, is adj. dvojtělý.
bídens, tis aďj. dvojzubý; subst.

motyka; zvíře obětní s úplnými
dvěma řadami zubů (obyč. ovce,
vepř).

Bidis, is f městečko na Sicilii.
biduum, 1 n dva dni.
biennium, iin dvaroky,dvouletí.
bífáriam adv. dvojako, na dvě

strany.
bífer 3. dvakrát do roka rodící.
bífidus 3. adj. dvojklaný.
bífóris, e adj. o dvojích dveřích;

z různých otvorů vycházející
(cantus).

bíformátus 8. dvojtvarý.
bífórmis, e adj. dvojtvárný.
bífrons, tis adj. dvoučelý, s dvě

ma tvářemi.67)| L.-Č.

Bistěonis

bífťurcus 8. adj. dvojklaný, dvoj
hrotý.

biga, ae f dvojspřežení.
bigátus 3. a«j. obrazem dvoj

spřežení označený ; subsí, mince
taková.

Bigerriones, um m kmen agui
tanský v Pyrenejích.

biiňgis, e adďj. (-us 3.) dvoj
spřežný.

bilibra, ae / dvojliberka.
bíilibris, e adj. dvojliberní.
bílingnis, e adj. dvojjazyčný,
bilis, is / žluč; hněv; nigra b.

těžkomyslnost.
bílix, cis aďj. dvojdrátý (lorica).
bílustris, e adj. (2 X 6) desítiletý.
bíměris, e adj. u dvou moří

ležící.
bímáter, ris m dvě matky mající.
bímembris, e adďj. dvojůdý. —
bímensis, is m doba dvou měsíců.
bímestris, e adj. dvojměsíčný.
bimus 3. aďj. dvojroční.
biní 3. po dvou; dva.
bínoctium, i » doba dvou nocí.
binominis, e aďj. dvojjmenný.
Bion, is m filosof řecký; adj.

Bionéus bionovský.
bípalmis, e adj. na dvě pídě.
bípartito, adv. ve dvou odděle

ních, dvojako. [vřený.
bípátens, tis adj. dvojako ote
bípedális, e aďj. dvoustopý.
bípennifer 3. adj. dvojsečnou

sekeru nesoucí.
bipennis, e adďj.s dvojím ostřím;

b. securis dvojsečná sekera (i
subst.).

bipertitus 3. na dvé rozdělený.
bipes, dis aďj. dvojnohý.
bírémis, e aďj. dvojveslý; subst.

dvojveslice.
bis dvakrát. (makedonský.
Bisaltae, arum m kmen thracko
Bisaltis, dis / dcera Bisaltova

Theofane.
Bisanthé, 6s / tvrz v Thrakii.
Bistonis disf bistonský, thracký;

adj. Bistěnius 3.
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bísulcas

bisulcus 3 aďj. dvojklaný, roz
štípený.

Bithynia, ae / krajina v M. Asii
u moře Černého; adj. Bithy
nicas 3. a Bithynus 8.

Bithýnil, Orum m Bithyňané.
Bíto, Onis m syn arg. kněžky

Kydippy.
bítimen, inis n asfalt, smůla.
bitůmíneus 3. asfaltový.
Bíturiges, um m gallský kmen

jižně od střed. Ligera.
bivium, i 1 dvojcestí, rozcestí.
bívins 3. adďj. dvojcestý.
blaesus 3. ad;. křivý; šeplavý,

koktavý.
blandus 3. aďj. lichotivý, něžný.
blandimentam, i » lichocení, pl.

vnady. (vám se, lahodím.
blandior,iri lichotím se, zamlou
blanditia, ae / lichotnost, úlis

nost; pí. slova lichotná.
blandus 3 a«ďj.lichotivý, vábný,
blátěro, are tlachám, breptám.
blatta, ae f šváb, mol, noční

pták.
běárius 3. adj. dobytčí.
Bocchus, i m král mauretanský.
Bodotria, ae / záliv ve Skotsku.
Boebe, es /f město a jezero

v '[hessalii,
Boeotia, ae/ krajina řecká; ad).

Boeotius a Boeotus 3.
Boeoti, orum m Boioťané.
Boihémum, Boiohémom Čechy.
Boii, iorum 7 kočovný kmen

gallský, usazený vúzemí Acoduů.
Boiórix, gis m král Boiů; král

Cimbrů.
Bola, ae f město v Latiu; adj.

Bolánus3.
bolétus, i m hřib, žampion.
Běomilcar, is m vojevůdce kar

tbag.; stoupenec Jugurthův.
Bona dea /f bohyně čistoty pa

ními říms. uctívaná.
bona, orum » statky. >
bonitás, tis / dobrota, poctivost.
bonum, 2 dobro, výhoda, pro

spěch, statek, jmění.

69] L.-Č

Britannia

bonus 3. adj. dobrý, poctivý,
řádný, ctnostný, dobrý občan,
vlastenec; vhodný, příhodný;
nakloněný, milostivý; šťastný,

Bootes, ae (i, is) m souhvězdf
u Vozu.

Bora mons hora v Makedonii.
boreas, ae m severní vítr.
Boreas, ae m Severák, únosce

Orithyie.
boreus 3. adj. severní.
Borysthěnius 3. aj. dněperský.
bos, vis o. dobytče, vůl, kráva,

bovol.
Bospěrus (-ph-) i m úžina Caři

hradská; B. Cimmerius úžina
mezi mořem Černým a Azov
ským; adj. Bosporánus a Bosčrius 3.

Boviánum, i » město v Samniu.
Boóvilla, ae f (pl.) město v Latiu.
brácae, arum / spodky, kalhoty.
brácátus 3. nohavicemi oděný

(= cizinec).
bráchium, i » podloktí, rámě

vůbec, paže; u zvířat stehno,
klepeto; větev, výhon, rameno
řeky, nohy kružidla.

bractea, ae £ tenounký plíšek,
pozlátko, cetka.

Brannovices, v. Aulerci.
Bratuspantium,i» městoBello

vaků.
Brennus, i m vůdce Gallů.
Breuni, orum m kmen v údolf

Innu.
breviárium, i n stručný záznam,

přehled. .
brevis, e aďj. krátký, mělký,

malý, nepatrný; stručnykrát
kého trvání.

brěvitas, tis f£ krátkost; malič
kost, malá postava; stručnost,

Brigantes, um m národ britann
ský.

Brisčis, idos f dcera Briseova,
Britanni, Orumm obyvatelé Bri

tannie.
Britannia, ae /f ostrov, nyn.

Anglie a Skotsko.
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Britannicns

Britannicus 3. adj. britannský.
Brčmius, i m příjmí Bakchovo

(hřmotící).
brima, ae/ nejkratší den, zimní

slunovrat, zima.
brůumális, e adj. zimního sluno

vratu se týkající; zimní.
Brundisinus 3. brundisijský; pl.

Brundisijští.
Brundisium, i 2 přístavní město

v Kalabrii.
Bruttii, orum m obyvateléjiho

záp. výběžku italského.
brutus 3. adj. těžkopádný, ne

japný, hloupý, nerozumný.
Brutus, i m příjmí říms. gens

Junia; L. Junius B. zapudil
Targuiniovce; M. Junius B.
vrah Caesarův ; Decimus Junius
B. velitel loďstva Caesarova.

bůbo, nis m sýček, výr.
bůbulcus, i m kravák, volák,
bůbůlus 3. adj. hovězí.
bucca, ae f tvář, ústa, huba.
buceula, ae / náličník u přílby.
břicerus 3. aďj. volorohý.
bůcina, ae f roh, zvl. návěštní;

lastura Tritonova.
bucinaťor, is m truba*, roztru

bovač.
bůcělicus 3. aďj. pastýřský, ven

kovský.

cádo

bucula, ae f jalůvka.
bůfo, nis m ropucha.
bulbus, i m cibule.
buleuterion, (-um) i » radnice.
bulla, ae f bublina; vypouklá

ozdoba; amulet.
Bullideénsés, ium m obyvatelé

města Bullis v Illyrii.
bíimastus, um, subst. -us, i J

druh révy 8velkozrnými hrozny.
bůris, is m kleč (zahnutá část

pluhu). laegyptský.
Bůsiris, idis m myth. král
bustuárius, 3. adj. gladiator na

počest zesnulého u jeho hrobu
bojující. [hrobek.

bustum, 1 z žároviště, hrob, ná
Biůites, ae m syn Pallantův; syn

Amykův; druh Aeneňův.
Bůthrotum, 1 1 město v Epeiru

naproti Kerkyře.
buxum, i » zimostráz, Aétna ze

dřeva zimostrázového, obrouč
ka, hřeben.

buxns, i f strom zímostrázový.
Byblis, dis f£ myth. dcera Mile

fova.
Byrsa, ae / hrad karthaginský.
Byzantinm, i n město na Bo

sporu, nynější Cařihrad, adj.
Byzantius 3.; subst.Byzantii,
orum.

C.
U. zkrác. Gáius.
cáballus, i m kůň (špatný).
Cábillonum, i n (Chalon) město

Aeduů na prav. břehu Araru.
Caburus v. Valerius.
cáchinnatio, onis / bujný smích,

řehtot,
cňchinno, šre hlasitě se směji,

řehtám se.
cáchinnus, i m — cachinnatio.
caco, are kakám, (špička.
cácumen, inis 1 vršek, vrchol,

71 L.-Č.

caciimino, re špičatím, aures
stříhám ušima.

Cacus, i m syn Vulkanův, lupič
Herakleem zabitý.

cadáver, is n mrtvola, zdechlina.
Cadmea, ae f£hrad thebský.
Cadmeis, dos/ kadmejský (arx);

potomkyně Kadmova.
Cadmus, i = zakladatel hradu

thebského; kat římský.
cědo, čre, cecídi (casurus) padám,

za- (801), při-, klesám, v moc
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cádo

upadám; zahynouti; státi se,
dopadnouti; vylévám se, vpa
dám; vypadávám; končím (syl
laba); verba cadentia sl. za
nikající, prchavá; týkám se,
hodím se; ochabuji, tiším se
(eurus) ; splatný jsem.

cádůuceátor, is m hlasatel, parla
mentář.

cádiiceus, i m (-um, 1 ») berla
hlasatelská. [curius.

cadiicifer, i m berlonoš — Mer
cáducus 8. adj. vratký pomíji

telný, prchavý, smrtelný, padlý.
Cádurci, orum m gallský kmen

severových. od Garumny.
cádus, i m větší nádoba hliněná,

džbán, soudek.
Cádůsii, orum mnárod u Kaspic

kého moře.
Caecilius i m (-a f) rod římský:

G. C. Metellus vojevůdce říma.;
C. C. Statius komik říms.; adj.
Caecilius, 3. a Caecilianus 3.

Caecina, ae m rod etrurský:
1. A. r. 69. hájen Oiceronem;
2. A. O. Severus vojevůdce;
3. A. O. Alienus vojevůdce za
Galby.

caecitas, tis / slepota.
caeco, are oslepuji, za-, zatem

ňuji. nesrozumitelným činím.
Caecůbus 3. adj. caekubský

(v Kampanii); subsť. neuť, víno
caekubské.,

caecus 3. adj. slepý, nevidomý,
zaslepený, nevědomý; tmavý,
neprůhledný, skrytý, utajený,
zmatený (murmur), nevyzpy
tatelný, nejistý, bezúčelný, bez
cíle.

caedes, is f vraždění, vražda, seč,
krveprolití, porážka.

caedo, čre, cecidi, caesum porá
žím, zabíjím, kácím, biji.

caelámen,inis n ciselovanápráce.caelátor,ismciselér.© [bodný.
caelebs, ibis aďj. neženatý, svo
caeles, itis adj. nebeský; plur.nebešťané.73]| L.-Č.

. Cálšís

caelestis, e adj. nebeský, vzduš
ný; sudst. pl. nebešťané, neutr.
tělesa nebeská.

caelicola, ae adj. nebešťan, -ka.
caelifer 3. adj. nebenosný.
caelo, are vypuklinami ozdobuji,

ciseluji, ryji.
caelum, i 2 nebe, podnebí,

ovzduší, vzduch, obzor.
caementum, i n kámen stavebný.
caena, coena v. cena.
Caeneus, i m pův. žena Caenis,

potom muž.
Caenina, ae f město u Říma.
caenum (coenum)i 7 špína,bláto.
caepa, ae /f cibule.
Caere, Cěre n neskl. (itis) město

etrurské.
caeriměnia, ae/ posvátnýúkon,

bohoslužba; úcta.
Caeroesi, orum m národ v belg.

Gallii na řece Mose,
caerňůleus 3. adj. modrý, blan

kytný, zelenavě modrý, siný.
Caesar 0. Julius prokonsul

v Gallii, friumvir a samovládce
římský; Caesar člen rodiny
Julské, vladařské; L. O. pří
buzný a legat Caesarův; adj,
Caesarens 3.

caesáries, ei/ kštice, vousy,listí.
caesim aďv. sečmo, rázem.
caesius 3. adj. sivooký.
caespes, itis m drn,

oltář, chýže,
caestus (cestus) Us m řemení,

řemen k pěstnímu boji.
Cáicus, i m řeka v Mysii.
Cáiánus 8. C.Kaliguly setýkající.
Cáieta, ae f kojná Aeneova;

město v Latiu.
Cňlňber 3. adj. kalaberský.
Cálábria, ae /f krajina v již.

Kalii..
Calacta, ae £ město na sev. bř.

sicilském.
Calagurritání, orum m obyv.městaCalagurris| (Lahorra)

v sev. vých. Hispanii na Iberu.
Cáláis, dis m syn Boreův,

trávník;
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cňlámister

eňlámister (-rum), i želízko na
pálení vlasů; ozdoba řečnická,

udrlinka.
šmistrátus 3. nakadeřený.

eňlámitás, atie / nehoda,pohro
ma, neštěstí, škoda, porážka.

cálámitičse adďv. se strastmi,
strastiplně.

calamitiosus 3.adj. plnýpohrom,
strastiplný, zhoubný; bídný.

cňlámus, i m třtina, rákos, péro,
píšťala, trubička, šíp, prut udi
cový.

cáláthus, i m košík, koflík.
Calaurea, ae /f ostrov v zálivu

Saronském.
calcar, is » ostruha, pobídka,
ealcčámentum, i 1 obuv.
ealceo, are, avi, atum obuví opa

třuji, obouvám.
calceolus, i m střevíček.
calceus, i m střevíc; c-os mutare

střevíce zaměniti, senatorem se
státi; c-08 poscere od stolu vstá
vati.

Calohas, ntis m věštec řecký
před Trojou. |vzpírám se.

ealcitro, re kopu, vyhazuji,
ealco, are šlapu, stoupám na..,

vyšlapávám, udupávám; nastu
puji.

calculus, i mkamének,zvl. hrací
neb počítací; počet sám; ka
mének hlasovací.

ealdus v. calidus.
Caleděnia, ae / Skotsko.
calělácio, čre, féci, factum za

hřívám, rozčiluji.
calěfacto, áre (úsilně) ohřívám.
Calendae, arum / 1. den měsíce;

ad C. Graecas za uherský měsíc;
U. tristes jakožto den placení
úroků; C. sextae 1. června;
bás. == měsíc,

Calénus 3. adj. kalenský (Cale
num, Cales města v Kampanii).

Calenus, A. m legat Caesarův.
eňleo, 6re, ui jsem teplý, žhavý,

vru, jsem rozpálen, „v proudu'
jsem.761| L.-Č.

cálumnia

Cáles, ium f město v Kampanii.
cálesco, čre rozehřívám se.
Caletes, um (-ti, orum) » kmen

belg. mezi Seguanou a Samarou.
cálidus 3. adj. teplý, horký,

ohnivý, prudký, vášnivý.
caliendrum, i z účes paní říms.

(falešný). (bota.
cáliga, ae f polobotka, vojenská
cáliginosus 3. adďj. mlhou zaha

lený, temný, zamračený.
cáligo, inis f mlha, temnota,

nejasné poměry, tíseň.
cáligo, are v mlhu halím, za

temňuji. (gula).
cáligula, ae f botička (císařCali
cálix, icis m hrneo, kalich, po

hár, číše.
calleo, šre otužuji se, zkušeností

moudřím, vím, znám.
Calliás, ae m bohatý Atheňan.
callidé adv. chytře, důmyslně;

ošemetně.
calliditás, tis f chytrost, důvtip,

opatrnost; zchytralost.
callidus 3 adj. chytrý, vtipný;

prohnaný, úskočný.
Callimachus, i m básník řecký

v pol. 3. ss. př. K.
Calliope, es /f (-ea, ae) Musa

básnictví.
Callirhčě, es f dcera Okeanova;

dc. Acheloova.
callis, is c. stezka, pěšina.
Callisthenes, is m dějepisec řec.
Callisto, us f do. Lykaonova

v medvědici proměněná.
callosus 8. adj. s tvrdou koží,

otužilý, tvrdý.
callum, i n mozol, tvrdá kůže,

otužilost.
cálo, onis mpacholek, záškodník.
cálor, is m teplo, horko; bas.

oheň, žár, zápal.
caltha, ae / druh chrysanthemy,

měsíček.
cálamnia, aeftupení, zlehčování,

překrucování, křivá žaloba,
odsouzení a trest, pokuta za
kř. žalobu.
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calumniator

calumniátor, is m utrhač, křivý
žalobce, překrucovatel práva.

calumnior, ári utrhám, křivě
žaluji, právo překrucuji.

calva, ae / lebka.
calvitinm, i » lysina.
calx, cis f pata, kopyto; calces

remittere vyhazovati, kopati;
pugnis et calcibus rukama no
hama.

calx, cis m /f vápenec, vápno,
meta (bíle natřená).

Calydon, onis f město v již.
Aitolii záp. od Naupaktu; adj.
Calydonius 3.; C. heros
Meleager.

Calymne, es f ostrov(y) u Kou.
Calypso, s f nymfa na ostr.

Ogygii.
cályx, cis m slupka, skořepina,

skořápka, kalich.
Cambuni montes pohraniční hor

stvo thessalské,
camella, ae / číše, miska.
cameělus, 1 m velbloud.
Cameéna, ae f Musa, báseň,
caméra, ae / klenutí, sklepení,

loďka. [sto v Umbrii,
Camerinum, i 2 (Camerino) mě
Camillus, i m diktator říms.
caminus, i m výheň, krb, krater

sopky. [otec Datamův.
Camisarés, 18m perský satrapa,
Campania, ae / úrodná krajina

ve střední Italii; adj. Cam
pánus 3.; O. morbus vyrážka
v obličeji; subst. Campáni,
orum.

campester, tris, tre adj. polní,
na rovině, rovný; loca cam
pestria rovina; certamen, arma
atp. zápasy na poli Martově.

campestre, is n zástěrka šer
mířská.

campus, i m pole
rovina, rejdiště; C
Martovo.

camůrus3. adj. klenutý, zahnutý.
Canšce, es f dcera Aiolova.
canális, is ©. žlab, stoka.

šíré pole,
ampus pole77)| L-Č.

Cantšbri

cancellus, 1 m pl. mříž; soudní
pažení, šraňk; meze.

cancer, ori m rak (i souhvězdí
a nemoc).

Candávia, ae f krajina illyrská
vých. od Dyrrhachia.

canděla, ae f svítivo, svíčka.
candelabrum, i n svícen.
candeo, re, ui svítím, lesknu

se, zářím,
candesco, čre, ui počínám svítiti,

rozžhavuji se.
candidátus, i m bíle oděnýucha

zeč o úřad, kandidat.
candidulus 3. adj. bělostný.
candidus 3. adj. bělostkvoucí,

stříbrobílý; jasný, čistý ; upřím
ný, prostý; šťastný.

candor, is m lesk, bělost, pro
stota, upřímnost.

caneo, Sre, ui šedivě se lesknu,
bělám se.

canephoros, if soška dívky koš
na hlavě nesoucí.

canesco, čre šedivím, bělám.se
cáni, orum m šediny.
canicula, ae/psí hvězda(Sirius),

souhvězdí mal. Psa.
caninus 3. adj. psí, kousavý.
cánis, is m/ pes (ijako nadávka),

tuleň, souhvězdí Psa; nejhorší
vrh Kostek.

cánistrum, i n košík,
canities, ei / šedivost, šediny.
canna, ae f třtina, rákos, sítí,

píšťala.
Cannae, arum f město v Apulii,
Cannénsis, e aďj. kanenský.
cano, čre, cecini, cantum zpívám,

opěvám, věštím; pískám, trou
bím; receptui c. k ústupu.

CanGpos, i m město při ústí
nilském.

cánOr, is mmelodický zvuk, zpěv.
canorum, i 2 Jibozvuk řeči.
cánorus 3. adj. melodický, zvuč=

ný, zpěvný.
Cantábri, orum m národ na sev.

pobřeží hispanském; adj. Can
tábricus 3.



cantěrius captus

cantěrius, i n valach,
canthěris, dis f španělskámou

cha, tesařík.
canthárus, i m konvička, číška.
canticum, i » zpěv, píseň, samo

zpěv, zpěvavý přednes řeči.
cantilena, ae f písnička, píseň

často zpívaná, sevšednělá.
cantio, onis / píseň, zpěv.
cantito, šre zpívávám,prozpěvuji.
Cantium, i » (Kent),jihovýchod.

cíp britannský.
cantiuncůla, ae / popěvek.
canto, re zpívám, opěvám; ad

sonum chordarum 8 průvodem
citery ; odříkávám (formuli zaří
kací),čarujis;kokrhámatp.,zním.

cantor, is m zpěvák, odříkávač,
chvalořečník.

cantus, ús m%zpěv, zvuk, hra,
hudba, věštba.

cAnus 3. adj. šedý.
Canusium, i z (Canosa) město v

Apulii; adj. Canusinusisubsť.;
bilinguis řecky a oskicky
mluvící.

Capáneus, i m jeden ze 7 vůdců
proti Thebám.

cňpax, cis adj. objemný, pro
storný ; schopný, přístupný.

capédo, inis f miska obětní.
cěpella, ae f kozička (i hvězda).
Capeéna, ae / město etrureké,

odtud Cap€nas, atis.
cňšper, ri m kozel.
capesso, ere ivi, Itum chápu se,

lapám, chci dospěti, podnikám;
rem publicam c. dávám se na
dráhu státnickon.

capillátus 3. vlasatý.
capillus, i m vlas, vlasy, srst.
oapio, čre, cépi, captum chápu,

(pochopiti), beru, obdržeti, do
stati; chytám, dostihuji, jímám,
po-, za-, zau-, dobývám, obsa
zuji; obsahuji; volím, vybírám;
cítím, vnímám; vábím, lákám,
klamu; fugam o. dávám se na
útěk; coniecturam c. vzniká ve
mně domněnka; guiefem c.79]| L.-Č.

klidu se oddávám, odpočívám;
mente captus na hlavu padlý.

cápis, idis * číše.
cápistrátus 3. ohlávku mající,

zapřažený.
cápistrum, i 1 ohlávka.
capital, is n hrdelní zločin.
cápitalis, e adj. výborný; nebez

pečný, úhlavní (hostis), hrdelní
(crimen, causa).

Capitolinus 3. kapitolský.
Capitolium,i» Kapitol,vrchříms.
cápitulátim ado. (dicere) dle

hlavního obsahu.
Cappáděces, um m obyvatelé

Kappadokie.
Cappáděcia, aef krajina ve vých.

M. Asii.
capra, ae / koza; srna.
Caprea palus místo, kde Romu

lus zmizel.
caprča, ae / divoká koza, srna,
Caprčae, árum / ostrovy kam

panské (Capri).
caprččlus, i 4 srnec, kamzík;

podpěrka, krov, koza.
capricornus, i m kozorožec.
caprificus, i f divoký fík.
caprigěnus 3. adj. kozorodý,

kozí.
caprinus 3 adj. kozí; de lana c,

riKOr==pru 86 o věc nepatrnou.
capsa, ae / pouzdro.
Capta, ae / příjm. Minervino.
captatio, Onis/ chytání, pach

tění se. |pachtí,
captátor, is m kdo se po něčem
Captiáni, orum mneznámý národ

v M. Asii.
captio, onis f podvod, klam;

koda; so0fisma. [ludný.
captiosus 3. adj. úskočný, zá
captivitas, tis / zajetí, vazba,

vzetí.
captivus 3. adj. zajatý, chycený;

gajatému patřící ; subsf. zajatec.
capto, re chytám, lapám, pasupo.
captus, Usmjímavost, chápavost,

pojem, ponětí.
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Capua

Capua, ae / město v Kampanii.
cápůlus, i m držadlo, násadka,

jilec, rukojeť.
caput, itis nhlava,hlava = osoba;

život(periculum capitis); souhrn
práv občanských (capitis demi
nutio, capitis minor); vršek u
rostlin :makovice, hlávka, hlava
róévová; vrchol, konec; zřídlo,
prameniště; ústí, výtok; po
hlavár, vladař, vůdce, původce;
hlavní město; hlavní věc, pod
stata; jistina; zásada, nejv.
zákon, hlavní úloha; hl. obsah.
hl. oddíl, kapitola; causa ca
pitis pře hrdelní; c. exfollo
hl. vysoko nesu; hostis supra
c. est n. stojí pro nás nepříz
nivě; c-tis acouso před soudem
hrdelním žaluji; c-tis damno
hrdla odsuzuji; c-tis absolvo
trestu smrti sprošťuji.

Car, is m Kar, obyvatel Karie.
Cápys, 08 m otec Anchisův;

druh Aeneův; král albanský;
král kapujský.

Caralitani, Orum m obyv. města
Caralis (Óagliari) na Sardinii.

carbáseus, 3. aďj. z jemného
plátna, batistový.

cárbásus, i / tenké plátno; car
basa, orum roucha, plachty
lodní.

carbo, Onis m uhel.
Carcáso, čnis / (Carcasone)město

Tektosagů, záp. od Narbona.
carcer, is mohrada, šraňk, vězení,

plur. šraňk v závodišti (jako
východisko běhu).

carchěsium, i 2 pohár.
cardáces, um = druh perské pě

choty.
cardiacus, i m žaludkem chorý.
Cardiánus, i m obyvatel Kardie

v Thrakii.
cardo, inis m stěžej, čep, osa,

točna; světová strana; jádro.
cardůčelis, is / stehlík.
carduus, i m bodlák,
cáré ado. draho.

81) L-Č

carptim

cáreo, Gre, ui, iturus nemám,
prost jsem, pohřešuji, neužívám,
sříkám se, vzdaluji se.

cárex, fels f ostřice.
Cáaria,ae /jižní část maloasijské

ho pobřeží západního (protš
ostrovu Rhodu); adj. Caricus 3.

carica, ae f fík sušený.
cáries, ei / zpráchnivělost, ze

tlelost.
carina, ae £ kýl, spodek lodi.
Carinae, árum Í výstavná čtvrt

římská.
cariosus 3. adj. práchnivý.
cáritas, tis /£ drahota, vysoká

cena, vážnost, láska.
carmen, fnis z píseň, hudba;

báseň; říkadlo, kouzelná for
mule, průpověď; věštba.

Carmenta, ae / staroit. nymfa;
později pokl. za matku Euan
drovu; slavnost Carmentália
11. led.

Carmentalis, e adj. karmentský
(flamen, porta).

Carmonenses, ium mobyv. města
Carmo v Hispanii. [cího.

Carna, ae f bohyně prahu domá
Carněádes, is m filosof řecký.
carnifex, icis m kat. [čení.
carnificina, ae f katovetví, mu
carnifico, are popravuji, mučím.
carnis v. caro.
Carnutes, um m kmen gallský

mezi Seguanou a Ligerem.
Caro, carnis / maso.
Carpáthus,i /ostrov meziKreton

a Rhodem; aaj. Carpňthius8.
carpentum,i n lehký vozík dvoj

kolý, kočárek,
carpo, čre, psi, ptum škubám,

trhám ; vybírám, kradu, zmoo
niti 86; užívám (diem); rozdě
luji; oslabuji; stravuji, užírám
(carpitur caeco igni); utrhám;
kárám; dráždím, popouzím;
vliam c. putuji.

carptim aďv. pokouscích, trhaně,
na různých místech, v růz. do
bácn.
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cÁrTuS caterva

oárrTus, i m (-um, i ») kára
čtyrkolá.

Cartháginiensis, e adj. kartha
ginský, subst. Karthagiňan.

Carthágo, inis f městov severní
Africe.

Carthčius 8. adj. kartbejský.
cárus 3. adj. drahý, milý.
Carvilius, ii » 1. král kantijský;

2. rod římský.
Cňrystus, i f město eubojské;

město ligureké.
cása, ae / chatrč, chýže, stan.
cascus 83.adj. starý.
cáseus, i m sýr, syreček.
cásia, ae f kasie.
Cásílinum, i n městov Kampanii

na řece Volturnu.
Casinum, i 1 osada v Latiu, adj.

Casinas, tis.
Caspius 3. kaspický.
Cassander, ri m vojev. Alexan

drův, král makedonský; řecký
astrolog.

Cassandra, ae./ dceraPriamova.
cass6 adv. marně, nadarmo.
Cassi, orům m kmen britannský

sev. od Temže.
Cassiánus 8. adj. Cassiův, kas

sijský.
Cassičpe (-€a) es Jf manželka

Kefeova, matka Andromedina.
cassis, (-ida, ae) idis f přílbice

kovová.
cassis, is m pl. síť lovecká.
Cassius rod římský,
Cassivellaunus, i m kníže bri

tannský, vrchní vůdce proti
Caesarovi. (jalový.

cassus 3. adj. prázdný, bezcenný,
Castália, ae / pramen na Par

nassu; adj. Castálius 3.
castáněa, ae f kaštan.
casté «dv. čistě, zbožně.
castellánus 3. tvrze se týkající;

subst. pi. obyvatelé tvrze.
castellátim adv. po tvrzích.
castellum, i tvrz, hradec,bašta,

srub, útočiště,
castigátio, Onisf kárání.83)| L.-Č.

castigátor, is m karatel.
castigo, áre kárám ; domlouvám,

pobízím, na uzdě držím.
castimonia, ae f čistotamravní.
castitas, atisf čistota, nezištnost.
Castor, is m syn Tyndarův a Le

din, bratr Helenin a Pollukův;
ochranné božstvo plavců.

castor, is m bobr.
castoreum, i n stroj bobrový.
castra, oram 2 tábor; denní po

chod; služba vojenská; c. nau
tica lodní £.; c. praetoriana
kasárny praetorianů ; ©.ponere,
c. movere: táborem se položiti,
$. hnouti,

castrum, i 1 pevnost, tvrz.
Castůlonensis, e adj. kastulon

ský (dle města Castulo v Hi
spanii).

castus 3. adj. čistý, neposkvr
něný, zdrželivý, počestný, po
svátný.

casus, is m pád, smrt; případ,
náhoda, příležitost; nehoda,
neštěstí; konec.

Catadůpa, ae f vodopád nilský
u Syeny.

Catamitus, i = zkomol. Gany
medes, číšník a milec Jovův.

Cštňna, Cátina, ae f město naSicilil.
Catňěonis, ae f krajina v M. Asii

(u Tauru).
cataphractes (-a) ae m šupinový

krunýř.
cataphractus 3. šupinovýmkru

nýřem oděný.
catapulta, ae / stroj na metání

šípů i kamenů, samostříl.
cataracta, ae f vodopád, padací

brána.
cáteia, ae f palcát hřebypobitý.
cátella, ae f řetízek.
caténa, ae / řetěz; plur. železa,

okovy; in c-as conicere uvě
zniti; in c-is tenére vězniti,
žalařovati.

catenátus 3. spoutaný.
caterva, ae f zástup, dav, četa.
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cátervátim

cátervátim adv. v četách.
cathedra, ae f sesle, křeslo.
Catilina, ae m Sergius spiklenec

římský.
cátillus, i m miska.
Cáatillus, im potomek Amfiaraův,

spoluzakladatel Tiburu.
catinus, i m mísa, talíř.
Cátullus, i m G. Valerius básník

římský.
eátůlus, i m mládě, štěně.
Catůriges, um 7 horalé v Pro

vincii Gallii v údolí Druentie,
cátus 3. adj. ostrý, bystrý, chytrý.
Caucásus, i m“ pohoří asijské;

adj. Caucšsius 3.
cauda, ae ocas, ohon.
caudex, codex, ícis m kmen,

špalek; v. codex.
Caudium, i » město samnitské;

adj. Caudinus 3.
caulae, arum / stáj, ovčírna.
caulis, is m stonek, košťál.
cauněa, aa / sušený fík.
Caunus, i m město v Karii a za

kladatel jeho.
caupo, onis m kramář, krčmář.
caupona, ae/ kramářství,krám,

krčma.
cauponor, šri kramařím.
cauponůla, ae / hospůdka.
Cauras, Córus, i 7 svzáp. vítr.
causa, ae / podklad, podnět,

příčina, důvod; námitka, vý
mluva, záminka; stav, poměr,
strana politická; předmět, zá
ležitost, věc sporná, soud, pře;
causam dicere na soud býti
pohnán; causa cognitá po skon
čeném vyšetčování; causam po
puli agere věc lidu zastávati.

causa 8 gen. za příčinou, pro,
k vůli, k.

causidicus, i m advokát,
causor, ari důvod uvádím,

omlouvám ge.
cauté adv. opatrně.
cautes (-is) is f skalisko, bradlo.
cautio, Onisf opatrnost, záruka,

úpis.85)| L.-Č.

cedrus

cautor, is m strážce.
cantus 3. adj. opatrný, ostražitý,

prozřetelný; lstivý; pojištěný.
Cavarillus, i mnáčelník Aeduů.
Cavarinus, i m kníže Senonů.
cavátus 3. dutý, vyhloubený.
cávea, ae f klec, ohrada, úl; v

divadle: sedadlo, hlediště, obe
censtvo.

CAVeo, 6re, cávi, caufum mám 8e
na pozoru, střehu 86; ručím 2a;
c. aleui pečuji; o. alcui ab algua
re opatruji někoho před ..;
radou právní pomáhám; cautum
est vyhrazeno, stanoveno jest.

caverna, ae / dutina, díra.
cávillátio, Onis f£úštěpky, škád

lení; slovíčkárštví, sofistika.
cávillor, ári škádlím, popichuji,

tupím.
cávo, are vyhlubuji, dlabu.
cavum, 1 n dutina, díra.
cávus 3. dutý, klenutý, srpovitý,

děravý.
Caystrius ales — labuť.
Caystros, i m řeka v Lydii.
Cea, ae / ostrov v moři Myr

tojském.
Cebenna v Cevenna.
Cebrénis, idos/ dcera Cebrenova

Hesperia.
Cecrópia, ae f hrad athenský.
Cecrops, is m zakladatel Athen;

potomek jeho Cecropides m
neb Cecropis f; adj. Cecro
pius 3.

Ccedo,čre, sei, ssum jdu, kráčím;
odcházím, za—, ustupuji, vzda
luji se; loco c. své stanovisko
opouštím ; mizím (memoria);
přecházím, měním se; platím
za . ., připadám někomu (im
perium); podhléhám (malis),
podrobuji se (iussie), přednost
dávám; vzdávám 88 (posses
sione), odstupuji něco, postu
puji, dovoluji, přiznávámprávo;
cedit daří se.

cědě sem s tím! ukaž!
cedrus, i / cedr.
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Celaenae

Celaenae, arum /f hl. m. Frygie.
Celaeno, s f jedna z Pleiad;

Harpyje.
celeber, ris, e aďj. hojně navště

vovaný, lidnatý, slavný.
celebrátio, onis f časté navště

vování, ehromáždění, slavnost.
eělebritas, tis / shon lidí, hoj

nost, častá zmínka, proslavenost,
ečlebro, re četně navštěvuji,

často připomínám, dokládám se,
slavím, oslavuji, velebím, 8po
chvalou uvádím, rozhlašuji.

celer, is, e adj. rychlý.
Cěleres um, m starý název jezdců

římských.
ečlěritás, tis f rychlost, spěch,

obratnost, hbitost,
cělěriter adv. rychle.
eelero, are spěchám, uspíšiti.
Cělěns, i m král elousinský,

zakl. rolnictví
eella, ae / komůrka, světnička,

kaplička, komora, zásobárna;
buňka.

Čelo, are tajím, skrývám, smlčeti,
neprozraditi.

cělox, ocis f rychlá loď.
celsus 3. vyvýšený, vztýčený,

vznešený, hrdý.
Celsus, i m 1. Albinovanus přítel

Horatiův; 2. A. Cornelius C.
učenec doby Augustovy.

Celtae, šrum m obyvatelé střední
Gallie.

Celtiberi, orum m obyv. His
panie.

Celtibéria, ae / střednívysočina
v Hispanii.

Celtillus, i m oteo Veroingeto
rigův.

cěna, ae f oběd, hostina.
Cenaběnses, ium m obyv. města

Cenabum.
Cenabum, i n městoKarnutů na:

pravém břehu Ligera.
cenaculum, i n jídelna.
«Cenaeum, i 2 mys eubojský;

adj. Cenaeus Juppiter, jenž
tam měl chrám.87)| L.-Č.

centuriátus

Cenimagni, orum m kmen bri
tannský (vých. pobř. střed).

ceno, are obědvám, stoluji, pojí
dám ; cenatus = po obědě.

Cenománi v. Aulerci.
censeo, čre, ui, sum cením, od

haduji, pokládám, počítám
k.., myslím, mám za to, za
vhodné uznávám, hlasuji ; capite
censi nejchudší třída občanů.

CENSOr,is 7 úředník mající oce
ňovati jmění občanů římských
a dozírající na mravy, censor;
karatel.

censorius 3 adj. censorský;
homo c. bývalý censor.

censiira, ae f oceňování; úřad
censorův, censura (knih).

census, is m odhad, sečtení,
počítání, seznam občanů.

Centa i m národ v Thessalif
(zpola lidé, z pola koně), zvl.
Nessus a Chiron.

centení 3. po stu; sing. c. arbor
stery. ,

centesiímus 3. stý; centesima,
ae f — procento, jednak daň,
jednak úrok 12%.

centies stokrát.
centimánus 3. storuký.
cento, Onis m slátanina, houně,

hadrovina,
Centroněs v. Ceufrones.
centrum, i » bodec; střed.
centum sto; větší počet.
centumgěminus 3. adj. stoná

sobný.
centumviri, orum (m) m sbor

soudců 8 kompetencíve věcech
soukromých; centum-“
viralis, e.

centuncůlus, i m hadřík.
centuria, ae / sefnina, šedesátá

část legie (asi 60 mužů) a jedna
ze 193 částí občanstva řím
ského.

centuriatim aďv. dle centurií,
po c.

centuriátus, s m rozdělení na
centurie, hodnost setníka.

adj.
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centurio

centurio, onis m setník,
centurionátus, ús m zkoušení a

odměňování setníků.
cenula, ae f malý oběd.
Ceos, i f v. Cea.
cepa v. caepa.
Cěphalénia, ae f nejv. ostrov v

moři Jonském; obyv. Cepha
lenes, um.

Cephšloedis, idis f m. na Sicilii.
Cěphalus, i m syn Deionův neb

Pandionův, choť Prokridin.
Cephéis, dis £ — Andromeda.
Cephénes, um m — Aithiopové;

udj. Cephénus 3.
Cěpheus, i m král Aithiopů,

choť.,Kassiopin; adj. Cephe1us 3.
Cephisus, i m řeka ve Fokidě i

bůh její; adj. Cephisius 3.
a Cephisis, dis f i Cephisias,
dis f.

cera, ae /f vosk; pl. psací ta
bulka; voskové obrazy předků.

Cěrambos, i m. obyv. hory
Othrys.

cérarium, i » poplatek z vosku.
cěrásus, 1 .f třešně (strom).
Cěraunius 3 adj. obyv. horských

krajin; Ceraunia, orum 1. ska
liska, bradla zv. epirská.

Cerběrus, i m báječný pes v pod
světí.

Cercina, ae f ostrov u M. Syrty.
Cercopes, um m podvodný kmen

na Pithekuse v opice promě
něný.

cercůrus, i m lehká loď kyperská.
Cercýon, is m lupič v Atfice.
Cerealis, e adďj. Cereřin, obilní,

polní; C. arma nádobí k pří
pravě chleba, pokrmu ; C. solum
podkladek chlebový, moučný;

Cerealia, ium 1 slavnost 19. dub.
Cěres, šris./ bohyněplodů polních;

obilí.
cereus 3. adj. voskový, jako

vosk, měkký; c. regna buňky,
plástve včelí.

ceéreus, i m provaz voskem na
puštěný, pochodeň, voskovice.89]| L.-Č.

Cethegus

cerintha, ae f voskovka.
cerno, čre, crevi, rozlučuji, roze

znávám; znamenám, vidím, pa
třím; rozhoduji; ujímám se.

cernuus 3. adj. přeshlavu, střem
hlav.

Cero, are voskuji.
cerritus 3. potřeštěný.
eertámen, inis » zápas, předmět

zápasu.,
cerťátim adv. o sávod.
certátio, Onis f zápolení, zápas,

8por; poenae c. jednání o sta
novení frestu.

certe adv. jistě, zajisté, ovšem,
aspoň. [dojista.

cert0 aďv. určitě, nepochybně,
certo, re zápasím, závodím,

bojuji.
certus 3. adj. jistý, určitý, bez

pečný, spolehlivý; skutečný,
pravý (pater); ubezpečen, jist;odhodlán;certiorem| facio
zpravuji, zprávu dávám.

cerussátus 3. nalíčený (nabar
vený).

cerva, ae / laň.
cervicula, ae / krček.
cervina, ae / jelení maso.
cervinus 3. adj. jelení.
cervix, icis / šíje, krk.
cervus, i m jelen; rozsocha, vi

dlice v náspu hradebním.
cessátio, Onis / klid, zahálka.
cessator, is m louda, lenoch.
cessio, Onis f postoupení něčeho.
Ccesso, re ustupuji, upouštím,

zahálím, jsem nečinný, ladem
ležím. [střílecí.

cestrosphenděne, čs /f stroj
cestus v. caestus.
cetária, ae / (-ium, i ») sádky

na mořské ryby.
cetěrá adv. ostatně, jinak,
cetěrum adv. ostatně; avšak.
cetěrus 3. obyč.pl. ceteri ostat

ní, další.
Cethegus, i m rod římský: M.CorneliusO.© spoluspiklenee

Katilinův.
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cětos

©etos, i n pl. ceté mořská oblu
da, velryba.

ecetra, ae / krátký štít.
cetrátus 3. adj. s malým štítem;

pl. subst. maloštítníci.
ceu aďv. jako by.
Ceutrones, um m 1. obyv. Alp

vých. od Allobrogů; 2. kmen
belg. na levém břehu Skalda.

"Cevenna mons (Cevenny) pohoří
v již. Gallii mezi Arverny a
Provincií.

(Ce€yx, cis m choť Alkyonin,
appel. lednáček, (ský.

Chahriás, ae m vojevůdce athen
Chalcioicos, i f v kovovém domě

bydlící, příjmení Athenino.
Chalciope, es / sestra Medeina.
"Chalcis, idishlavní městoostro

va Euboie; adj. Chalcidicus
(versus) =—Euforionův, arx =
kumský (osada chalkidská).

Chaldaeus adj. i subst. obyv.
Mesopotamie astronomií a ha
dačstvím proslulí; též Chal
dáicus 3.

Chálýbes, um m národ pontský
železářstvím proslulý.

chalybs, is / ocel.
(Cháon, is m syn Priamův.
Cháones, um ="obyvatelé Epiru;

země: (Cháonia, ae f; adj.
Cháonius 3. a Chaonis, dis /.

chaos, Us » směsice, změť, pra
hmota, bezmezný prostor, pod
světí.

chara, ae / kořen rostliny
Crambe Tartarica nebo kmínu.

Chěres, 6tismvojevůdceathenský.
Cháriclo, s / dceraApollinova.
cháristia, orum » rodinná sla

vnost svornosti 20. ún.
Chňrites, um / Charitky, Gracie,
Cháron, is m Theban; převozník

v podsvětí. |papír, dopis, spis.
charta, ae /f list papyrusový,
Chárybdis, is f vír v úžině Si

cilské, personiť. Hltavost.
Chatti (Catti)) Orum m kmen

germ. v nyn. Hessensku,

91] L.-Č.

Cicero

chelé, 68sf nůžky; pl. chelae,
arum klepeta Štíra, souhvězdí
Váhy.

„chelys, -yn, -y / želva, lyra.
Chersonesus, 1 / polouostrov:

1. thracký; 2. taurický (Krym).
Cherůsci, orum m kmen ger

manský nad horní Veserou.
Chii, orum m Chiané, Chijští.
chiliarchus, i m tisícník, přední

dvořenín na dvoře perském.
Chimaera, ae/ obluda skládající

se z lva, Kozy a draka.
chímaerifer 3. adj. chimery plo

dící (Lycia).
chirographum, i 2 rukopis,

vlastnoruční podpis, úpis,
Chiron, is = syn Saturnův, Ken

taur lékařství znalý.
Chius, i / ostrov v Aigaiském

moři. [roucho vlněné.
chlámys, disf plášťřecký,vrchní
Chloris, idis f 1. — Flora, bo

hyně květů; 2. řecké jm.
chěrágium, i z výprava sboru

v kusedivad. ; nádherná úprava.
chorda, ae / struna.
chor8a, ae f tanec, rej.
chěreus, i m — trochaeus.
chorus, i m sbor, tanec, rej.
Christiánus, i m křesfan.
Chrysa, ae / město v Aiolidě.
Chryseis, idis f dcera Chrysova.
Chrysippus, i m stoický filosof.
Chrysogonus, i » propuštěneo

Sullův; otrok Verrův.
chrysolithus, i m (;) topas.
cibaria, orum 1 potraviny, strava.
cibarius 3. adj. potravní, oby

čejný, sprostý (panis) (pro čeleď),
ciborium, i » pohár.
cíbus, i m pokrm, jídlo, potrava.
Cibyra, ae / m.ve Frygii; adj.

Cibyraticas 5.
cícáda, ae / cvrček, cikáda.
cicátrix, icis / jizva.
cícer, is m hrách, cizrna.
Cicero, onis m 1. M. Tullius

řečník; 2.. Tullius bratr řeční
kův, legat Caesarův.
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cichěóreum

cichoreum, 1 » čekanka.
Cicčnes, um » obyv. thračtí

v Hebru.
ciconia, ae f čáp.
cicur, is adj. krotký.
cicuta, ae / bolehlav; píšťala

pastýřská,
Ciciita, ae m Perilius lichvář

římský.
cieo (cio) 6re, Ivi, itum pohybuji,

v p.uvádím, volám, přivolávám,
vyzývám.

Cilicia, ae f Krajina maloasijská
naproti Kypru; ad;. Cilicius,
Ciliciensis; obyv. Cilices, um.

Cilissa spica — šafrán.
Cilnius 3. rod římský (z Arretia):

C. C. Maecenas přítel Augustův
a Horatiův.

Cimbri, orum m kmen germ. na
záp. pobřeží Jutska.

cimex, Ícis m štěnice.
Ciminus, i m jezero v Etrurii.
Cimmerii, orum mbáječný národ

bydlící v krajině beze světla
a tepla; adj. tmavý; litus 0.
a Bosporus O. krymský,

Cimolus, if ostrov kykladský.
Cimon,is m otec a syn Miltiadův.
cincinnátus 3. adj. kadeřavý.
cincinnus, i m kadeřavé vlasy,

kadeř; umělkovaná kudrlinka
v řeči.

cinctus, ús m opásání, opasek.
cinctitus, 3. opásaný.
Cineas, ae mstátník krále Pyrrha.
Cinga, ae m řeka hispanská na

úpatí Pyreneí.
Cingětorix, igis m 1. kníže tre

verský; 2. král kantijský.
cingo, čre, nxi, netum obkličuji,

svírám, obléhám; pásám (cinc
tus podkasaný); provázím.

cingůlum, i 1 pás
Cingulum, i » (Cingoli) město

v Picenu. [deřník.
ciniflo, onis m — cinerarius ka
cínis, čris m popel, spáleniště.
Cinna, ae m L. Oornelius pro

tivník Sullův.
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circumeo

cinnamum, i 1 skořice.
Cinyphius 3. adj. od libycké

řeky Cinýps, is m.
Cinýras, ae m heros kyperský,

oteo Adonidův; adj. Ciny
reius 3.

Cippus, i mšpičatý kůl, palisáda;
sloup náhrobní.

circa adv. kolem, vůkol; co do,
okolo, asi, k.

Circaeus 3. adj. od Circe, es f,
dcery Solovy, čarodějky na
ostr. Aiai; O0.Tusculum: zalo
ženo Telegonem, synem Kir
činým.

Circei, oram m město v Latiu.
Circensis, e adj. k cirku M. pa

třící: ludi (Circenses, ium),
ludiorum.

circino, are kroužím.
circinus, i m kružidlo.
circiter adv. kolem, okolo, asi.
circňitio, Onis"obchůzka, oklika.
circňitus, is obcházení, obvod,

obtok, oklika; perioda.
circulor, šri kruh tvořiti, v k.mluviti,shlukovati,| hroma

diti se.
circeulus, i m kruh; společnost;

oběh hvězd.
circum adv. kolem, vůkol; předl.

kolem, okoio, v okolí, po.
circůmágo, čre, 6gi, actum kolem

vodím, honím; pass. trmácim.
se, jsem v ústech (lidu).

circuměro, are oborávám.
circumcido, čre, cídi, císum ko

lem nařezávám, posekati; ome
zuji, zmenšuji; Circumncisns 3.
příkrý, strmý.

eircumcliido, čre, si, sum kolem
uzavírám, vroubím, lemuji.

circumdo, are, dedi, datum ob
kličuji, obháním, obkládám,
zahaluji, odívám.

circumdůco, čre, xi, ctum kolem
vedu, táhnu; opisuji.

circumeo,ire, ii, itum obcházím,
obkličuji, zaskočiti; opisuji (ne
vyslovuji přímo).
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circumeguito

etrcumeguito, šre objíždím.
circumfero, erre, tuli, látum ko

lem nosím (ukazuji), obracím,
točím, šířím; očišťuji.

circumflecto, čre, xi, xum za
m.

eircumflo, are ovívám.
eircumíluo, čre, xi,

pře-, oplývám.
eircaumfluus 3. obtékající, ob

tókaný.
eolrcumforfněus 3. adj. na trzích

jsoucí, po t. chodící.
eircaumfundo, čre, fůdi, fiisum

oblévám, obkličuji; pass. roz
lévám se, hrnu se.

circnmgemo, čre kolem něčeho
sténám. Jcházím.

circamgredior, i, s8us sum ob
circumiáceo, 8re kolem ležím.
circumicio, čre,iéci, iectum ko

lem házím, kladu,
circumiectus okolní,

circuminicio, črekolemnahazuji.
circumligo, are ovazuji.
circumlino, čre kolem natírám,

omazuji; musco c-tus omšený.
circumluo, čre omývám.
circumlůvio, Onis / naplavenina.
circammitto, čre, si, ssum kolem

posílám, rozesílám.
circammůinio, fire kolem ope

vňuji, ohrazuji, uzavírám.
circamminiti0, Onis £ ohrada,

opevnění.
circampědánus 3. kolem Pádu.
elrcumpendeo, šre kolem visím.
circamplaudo, čre pass. kolem

do kola tleskotem jsem uvítán.
eircamplector, i objímám, ob

1.

obtékám,

circamplico, šre ovinuji.
circumpóno, čre kolem stavím,

obklopují.
circumpotátio, onisf pití dokola.
circumretio, ire oplétám.
circumródo, čre, 8i, sum kolem

ohlodávám, hanobím.
circamsaepio, ire, si, tum ohra

zuji, obklopuji.95|| L-Č.

obkličuji;

circamverto

circumacindo, čre alguem s ně
„koho čaty strhati.

circumscribó, čre, psi, ptun
obepsati; omezuji, určuji; kla
mu; ciroumsoriptus zaokrou
hlený.

circumseriptio, onisf kruh obe
„psaný, obrys, perioda; podvod.

circumseriptor, is mpodvodník,
circumsěco, are, cfum ořezávám.
circumsedeo, re, di, ssumkolem

sedím, obléhám.
circumsessio, onis f obležení.
oircumsido, čre, di oblehnouti.
circumsisto, čre, steti obstupuji,

obkličuji.
oircumsěno, šre zvučím, ozývám

se kolem.
circumspectio, onis f opatrnost.
circumspecto, šre kolem se roz

hlížím, slídím, číhám.
circumspectus, is m rozhled.
circumspicio, čre, exi, ectum

kolem hledím, rozhlížím se,
obzírám, přehlížím; rozvažuji,
přemítám; hledám,

circumsto, are, steti kolem sto
jím, obkličuji.

circumstrepo, čre kolemhlučím.
circaumsurgo, čre kolem do kola

se zdvihám (iuga).
circumtexo, čre obetkávám.,
circamtěno, re, ui kolem

břmím, ohromiti,
circumvádo, čre, si obcházím,

přepadám.
circumvágus 3. kolem těkající,

plynoucí.
circumvallo, are náspem obhá.

ním, svírám.,
circamvector,

zdržují se při. .
circumvěhor, i,ctus sum objíž

dím, pluji kolem, mimo.
circumvělo, šre zahaluji.
circumvěnio, ire, ni, ntum ob

cházím, obkličuji; podskočiti,
obelstiti.

circumverto, čreotáčím se kolem
něčeho.

šri© objíždím,
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circumvestio

eircumvestio, ire odívám.
circumvělito, are oblétám.
circumvělo, šre oblétám, kolem

běhám.
eircaumvolvo, čre, tum valím,

kolem otáčím.
circus, i m kruh, cirkus, závo

diště
ciris, is / pták, v nějž Scylla

proměněna.
Cirta, ae / m. v Numidii; obyv.

Cirtenses, ium.
cis předl. s akk. s této strany.
Cisalpina v. Gallia.
cisalpinus 8. adj. předalpský.
cisium, i n dvojkolý kočár.
Cisrhénání Germani: na levém

břehu rýnském.
Cisseis, dis / dc. Kisseova He

kuba (K. král thracký).
cista, ae/ bedna, urna hlasovací;

zdrod. cistella,
cisterna, ae / nádržkavodní,
cistophoros, i masijská mince==

4 drachmám.
Cita v. Fufius.
citátus 3. urychlený; oitátus

feror spěchám, prudce proudím ;
eguo citato tryskem.

eiterior, ius s této strany, přední.
Cíthaeron, is m pohořív Boiotil.
cithara, ae f citera.
citharista, ae mojterista.
cithárizo, šre na citeru hraji.
cithároedus, i m doprovázeč ci

tery.
cíťímus 3. nejbližší.
Citium, i » město na Kypru:

adj. Citieus 3.
cito adv. rychle.
citrá adv. s této strany; předl.

s této strany, před; cifra esse
menší býti; kromě, mimo.

citreus 3. adv. z citrového dřeva.
citro adv. sem; ultro citrogue

sem fam.
cítus 3. rychlý.
civícus 3. adj. občanský; corona

c. věnec z dub. listí za zachrá
nění občana.
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classis

civilis e adď;j. občanský, státní
(ius); přívětivý.

civiliter adv.jak se na obě.sluší;
vlídně,

civis, is c. občan, občanka, spo
luobčan.

civitas, tis / obec, občanstvo,
právo občanské, (rážka.

cládes, is / pohroma, ztráta, po
clam aďv. tajně, potají.
clamátor, is m křikloun.
clámíto, Are pokřikuji, volám,

vyvolávám, zřetelně ukazuji.
olámo, are křičím, volám ; zřejmě

ukazuji; vzývám.
clámor, is m křik, pokřik,
clámosus3. s křikem,plný křiku.
clandestinus 3. adj. tajný, sou

kromý.
clangor, is m křik (ptačí), zvuk,

znění, hlahol.
Clánius, i m řeka v Kampanii.
claré adv. jasně, zřetelně, hlasitě.
cláreo, 6re stkvěji se, proslaven

jsem.
cláresco, čre jasním, zřetelným

se stávám, stkvěji so.
clárigátio, onis f fetialy poža

dované zadostučinění od ne
přítele před početím války.

cláritás, tis / jasnost, sláva.
claritido, inis / jasnost, lesk,

dobré jmeno.
Clárius 3. adj. klarský (město v

Lydii), deus —Apollo, pošta =
Anfimachos.

clňro, re osvětluji, objasňuji,
oslavuji. .

clárus 3. adj. jasný, zřetelný,
známý, slavný.

classiárius 3. aďj. lodní; subst,
lodní vojín; plur. námořní
vojsko.

classicam, i n znamení troubou;
cl. cano svolávám.

classícus 3. lodní;
orum lodní vojáci.

classis, is f třída občanstva k
hlasování povolaná; vojenský
sbor; loďstvo.

classici,
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eláthri

eláthri (-tri) orum m mří“.
claudeoc, 6re kulhám, kolísám.
Claudianus 3. adj. klaudijský.
clanudicatio, onis f kulhání.
claudico, are kulhám, kolísám.
Claudius 3 adj. klaudijský.
Claudius, i m 2 rody římské:

App. Cl. Caeous, P. CI. Pulcher;
kons. a řečník App. Cl. Pulcher,
annalista A. C1. Guadrigarius,
císař Tiberius CI.Drusus Caesar.

claudo, čre, si, sum zavírám, u-,
svírám, ucpávám, zahrazuji, ob
háním, obkličuji; končím.

claudus 3. 2dj. kulhavý, chromý,
kolísavý; chybný.

claustra, orum n závora, zámek,
klec, ohrada, hráze, násep,
bašta.

clanusůla, ae f závěr, koneo.
clausum, i » závora.
Clausus Atta praotec rodu klau

dijského.
cláva, ae / hůl, kyj, písemný

tajný rozkaz na holi navinutý
clávarium, i » cvočné (přídavek

vojákům).
clávicula, ae f úponka.
cláviger 3. kyj nesoucí.
cláviger, i m klíčník,
clávis, is f klíč; c. adulterina

paklíč.
clávus, i m hřeb; elavum clavo

eicere klín klínem vytloukati,
cl. adamantinos figere pevně
stanoviti; kormidlo, nachový
pruh tuniky.

Clazóměnae, arum / m. v Ionii.
Cleanthes, is m filosof stoický.
clémens, tis aďj, mírný,milostivý,

laskavý.
clementia, ae f milostivost, las

kavost, mírnost, klidnost.
Clečbis, is m syn arg. kněžky

Kydippy. |nesu.
Cleonae, arum f£ m na Pelopon
Clěópatra, ae / 1. sestra Alex.

Vel.; 2. královna aegyptská.
clepo, ěre, psi, ptum kradu.
clepsýdra, ae / vodní hodiny.
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Cnosus

cliens, tis m chráněnec, svěřenec;
poddaný, lenník.

clientela, ae /svazek ochranný,
svěřenství; záštita.

Clinias, ae m otec Alkibiadův.
Clio, us f musa dějepisu; Okea

novna.
clipeatus 3. štítem opatřený; pl.

štítníci (vojáci).
clípeus, i m štít (okrouhlý), terč

sluneční; podložka poprsí.
Clisthenes, is mstátník athenský.
Clitarchus, i m dějepisec v dru

žině Alex. Vel.
elitellae, arum f sedlo soumarů.
Clitor, is m m. v Arkadii se

slavným zřídlem.
Clitumnus, i m řeka v Umbrii.
Clitus, i m vojevůdce Alex. Vel.
clivosus 3. pahorkatý.
clivus,im pahrbek, návrší, stráň.
cloáca, ae f stoka.
Cloácina ae f příjm. Veneřino.
Clodius P. Pulcher nepřítel Cice

ronův, roku 52. zavražděný
Milonem; adj. Clodiánus 3
i Clodius 3.

Cloelius, 3.říms. rod: C.Cluilius;
panna Cloelia.

Ciotho f jedna ze 3 Sudiček.
clunis,is c. adě.clune kýta, zadek.
Clůpea, ae f m. v sev. Africe.
Clůsium, i n m. v Etrurii.
Clusius, i m příjm. Jánovo.
Clýměne, 68sf 1. Okeanovna; 2.

matka Faethontova, 3 příbuzná
Menelaova; adj. Clýměněius 3.

Clýměnus, i m příjm. Plutonovo.
Clytaem(n)estra, aef dc. Tynda

ra aLedy,choť Agamemnonova.
Clýtie, 65J Okeanovna ve sluneč

nici proměněná.
Cn. předejmení Gnaeus.
Cnídus, i / město na jižním po

břeží maloasijském; adj. Cni
dius 3 (Venus).

Cnosus, i f m. na Kretě; adj.
Cnosiácus 3. (regnum) a Cno
sius 3 (Rhadamanthus); obyv.
Cnoósii, orum.
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cožcervo cohors

eňácervo, are nahromaditi, shro
mážditi.

pčácesco, čre, ui zkysati.
coácta, orum ©. valchované

(plstěné) látky.
cčactor, is m sháneč (agminis

posledci), výběrčí.
coáctus, ús m abl. z donucení.očactus3nucený,líčený.| [ti.
coaedifico, are budovami zastavě
coaegu0, are rovnám, srovnávám.
cčagmentátio, Onisf sloučení.

cčagmento, are slučuji; spojují;upevňuji. ára.
coagmentam, i n dlab, drážka,
coálesco, čre, ui, itum 'srůstám,

spojuji se.
cčagulum, i » pojidlo, syřiště.
coargn0, čre, ui, — usvědčuji,

viním, nevyvratně dokazuji,
líčím.

cčartáatio, Onis f stísnění.
cčarto, are zúžují, zkracuji.
Cocalus, i m prastarý král si

cilský.
Coccéius 3. rod římský : O. Nerva

státník zaAugusta; M. C.Nerva
státník za Tiberia.

coccum, i 2 šarlat.
cochlča, ae f hlemýžď.
Cocles. itis m M. Horatius rek

ve válce s Porsennou.
Cocosates, um m pomořané v

Aguitannii záp. od Garumny.
coctilis, e adj. pálený, sušený.
Cocytus, i m řekapodsvětí; adj.

Cocytius 3. (virgo — Alecto).
codex, ícis m rozřezaný kmen,

tabule, tabulka, zápisník, kniha.
eodicillus, im tabulka, list, lis$

císařův (patent), závěť neb do
datek její. |athenský.

Codrus, i m. poslední král
Coela, orum » ==sinus Euboicus.
coěémo,čre, 6mi, ptum skovpiti,

na—. [želství.
coémptio, onis f zdánlivé man
coéo, ire, ii, itum sejíti se, 80

stoupiti, spojiti se, spiknouti;
societatem ©. spolek učiniti,
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spolčiti se; utkati se; srážeti se,
mrznouti. [eoeptus sum.

coepi, isse začal jsem; při pass.
coepto, are začínám.
coeptum, i » podnik.
Ccoěrceo, Sre, ui, itum svírám, v

mezích držím; krotím, kárám;
ořozávám; o básni: piluii.

coěrcitio, onis f držení v me
zích, trest,

coetus, ús m shromáždění.
Coeus, i m otec Latonin.
cogitátě aďv. s rozvahou.
cogitatio, Onis f myšlení, my

šlenka, mysl, rozvaha,
cogitatum, i n myšlenka, nápad,

úmysl, záměr.
cogito, re myslím, smýšlím,uvažuji,zamýšlím.| [(krevní).
cognátio, onis /f příbuzenství
cognátus 3. příbuzný,stejnorodý.
cognitio, onis f poznání, po

znatek, pojem, vyšetřování.
cognitor, is m svědek, soudní

zástupce.
cognitus 3. osvědčený.
cognomen, inis » jmeno rodové,

příjmení, jmeno vůbec.
cognomentum, in v. cognomen.
cognomi iS, e 4dj. stejnojmenný.
cognomináta verba synonyma.
COSNOSCO,Šre noviÍ, nitum pozná

vám, s8e—, vyzvídám, pátrám,
| vyšetřujíi; rozhoduji,nález činím.

COGO,čre, coégi, coactum sháním,
shromažďuji, zhušťuji (ačrem);
ženu (navem), pudím, nutím;
agmen uzavírám; inde cogitur
z toho plyne.

cohaereo, Sre, si, sum souvisím,
shoduji se. [jím se.

cohaeresco, čre sdružuji se, po
coheres, dis m spoludědic.
cohibeo, Sre pohromadě držím,

zdržuji, krotím. [nění.
cohibitio, Onis f zdržení, zabrá
cohonesto, are uctívám.
cohors, tis f kohorta, 10. díl

legie; dav, hejno; c. praeforia
tělesná stráž.
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cohortťátio

cohortťátio, onis f povzbuzení.
cohortor, ri povzbuzuji, na

bádám.
Coi, orum m obyv. ostrova Kou.
cčinguino, re poskvrňuji.
cčIti0, Onisf srocení se, vzpoura;

dohodnutí.
cěitus, is m sejití se, obcování,
Colchis, dis £ země u vých. Čer

néhoMoře; Kolchanka —Medea.
Colchus, i m Kolch; adďj. kol

chidský.
colláběfacto, áre viklám.
collabefio, fieri, factus sum ká

cím se, řítím se, klesám.
collábor, i, psus, sum klesám,

kroutím se.
collácerátus 3. rozsápaný.
collacrimátio, Onis / usedavý

pláč.
collacrimo, áre rozplakati se.
Collátia, ae f město v Latiu;

aj. Collatinus 3.
collátio, oOnisf snášení, sestavo

vání,srovnávání; dávka; srážkaato.collaudátio, onis f pochvala.
collaudo, are pochvaluji, schva

luji.
collecta, ae / příspěvek.
collectio, onis / sbírání; stručné

opakování. [kollega.
collega, ae m soudruh v úřadě,
colleginm, i » spolupůsobení,

sbor, bratrstvo.
collibertus, im spolupropuštěnec.
collibet, uit, itum líbí se mi.
collido, čre, si, sum srážím, roz

bíjím.
colligátio, onis / spojení.
colligo, are svázati, spojiti; ob.

sáhnouti; zameziti.
colligo, čre, légi, lectum sbírám,

sklízím, shromažďuji; zdvihám
(pulverem), zachycuji, zarážím
(eguos),shrnují; vyvozuji, usu
zuji (paucitatem hostium); vzpa
matovati se (animus); opatřuji,
získávám, dosahuji, dostávám
(sitim, rabiem).108]| L.-Č.

cóloro

collíneo, áre dobřeměřím,střílím.
collíno, čre, lěvi, lítum pomazati.
collinus 3. adj. na pahorku, při

p.; Collinus 3. o říms. části
sev. záp., porta C. na Kvirinale.

collignefáctus 3. rozpuštěný.
collis, is m pahorek, návrší.
collócátio, Onis/ sestavení, umí

stění, provdání (filiao).
colloco, re stavím, usazuji,

sídlo vykázati, usídliti; uložiti;
vynaložiti; zaříditi; viz nubo.collocupleto,© are© obohatiti,
zvelebiti.

collóciitio, onis / rozmluva.
collóguium, i 1 rozmluva,hovor.
collognor, i, cítus sum roz

mlouvám.
colliiceo, 8re zářím.
collůdo, čre, si, sum hraji 8..,

v podvodném srozumění jsem.
collam, i » krk, hrdlo, šíje.
colluo, čre, ui, útum vyplachuji.
collůsio, onis/ tajné dorozumění,
collusor, is » spoluhráč.
collastro, re osvětluji; oculis

prohlížím si.
collůvies, 6i / (-0, Onis)splašky,

směsice, sebranka.
collybus, i m výměna peněz

8 ažiem,
collyrium, i n mast oční.
colo, čre, ui, cultum vzdělávám;

obývám; ctím, v úctě chovám.
colocásia, orum 1 leknín.
colona, ae / selka.
Cóolónae, šrum / město v Troadě.
Colonéus Oedipus O. na Koloně,

tragoedie Sofokleova.
colonia, ae / osada; c. deduco

o. zakládám.
cooloónicus 3. adďj. osadní, 08a

dnický. [sedlák.
colonus, i m osadník; rolník,
Colophoón. is £ m.v Lydii; adj.

Colophonius 8.
color, is.m barva, barvitost, druh

(vitae), zabarvení ; colorem duco
barvy nabývám.

colóoro, are barvím, zabarvuji.
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colorátus=
coloratus barevný, pestrý;

osmahlý.
colňber, ri m (-a, ae /) had.
colůbrifer 3. hadonosný.
colum, i n sýto, cedník.
cělnmba, ae f holub, -ice.
columbinus 3. aďj. holubí.
columbus, i m holub.
columella, ae f sloupec, pilířek.
colůňmen,inis 1 vrchol; podpora.
columna, ae / sloup, krám

knibkupecký, podpora, skalní
sloup.

colamnáarium,i 1 daň ze sloupů.
colus, us / abl. -o kužel, vřeteno.
coma, ae f vlasy, kštice, hříva,

vlna, listí, tráva, tyčinky
květu a p.

comans, tis adj. vlasatý, s dlou
bou srstí; sera comans nar
cissus pozdě kvetoucí, stella c.
vlasatice. [zaalpská.

comátus 3. vlasatý; Gallia c.
combibo, šre, bíbi —vpíti, vssáti.
combůro, čre, ssi, stum spaluji.
comědo, čre, di, 8um snísti, se

žrati, etráviti, promrhati.
Comensis, 6 adj. komský (Có

mum).
comes, itis c. průvodce, průvod

kyně; pl. průvod, družina.
comětes, ae m vlasatice.
comicus 3. komický, veseloherní;

sudsť. básník komoedií.
comis, e adj. přívětivý, laskavý,

vlídný.. [hodování.
comissátio, Onisf pitka, veselé
comissator, is m hýřil.
COMiSSOr,Ari po hodech chodím,

hýřím.
coOmitás, tis f. přívětivost, vlíd

nost, úslužnost.
comitátus 3. provázený.
comitátus, čs mprůvod, družina.
comiter adv. vlídně, laskavě.
comitia, Orum » Kkomitie, sněm,

schůze lidu, volby.
comitiális. e adj. komitif se tý

kající, sněmovní; morbusc. pa
doucnice.106]| L.-Č.

commětior

cómitinm, i 72 shromaždiště,
sněmoviště, sněmovna, úřa
dovna.

comitor, úri provázím.
commácůlo, are poskvrňuji.
Commágenus 3. adj. komma
o genský (sev. vých. provincie

syrská).
comměnipňláris, e aďj. soudruh,

spoluvojín.
comměátus, s mdovoz, doprava

potravin (obilí); dovolená.
comměmi i, isse dobře se pama

tuji.
comměměrátio, Onis f připo

menutí, zmínka.
comměměro, re připomínám,

zmiňuji se, vypravují.
commendábilis, e adj. doporu

čení hodný.
commendaticius 3. doporučující,
commendátio, onisf odporučení,

do—, přímluva; cena, půvab.
commendátrix, cis f£ přímluv

kyně. [čuji.
commendo, áre svěřuji, doporu
commentáriolaum, i 1 spisek.
commentárius, i m. zápisek,

obyč. plur. zápisky, paměti.
commenfátio, Onisf úvaha, roz

važování; pojednání.
commentátus 3. pomyšlený, pl.

neutr. myšlenky. [bájený.
commenticius 3. vymyšlený, vy
commentor, ári promýšlím, uva

žuji; přednáším; načrtnouti.
commentor, is m vynálezce.
commentum, i 2 výmysl, lež.
commentus 3. vymyšlený, vy

lhaný.
commeo, šre chodím, za obcho

dem chodím, docházím, cestuji.
commercium, i% obchodování,

obchod, právo obchodu, styk,
obcování, jednání 8 někým.
o něco.

comměreo, ui itum zasloužitisi,
proviniti 8e.

commětior, iri, nsus, sum od
měřuji, odvažuji.
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commigro

commigro, re přestěhovatise.
commiles, itis = spolubojovník,

soudruh.
commilitium, i » družství vo

jenské, společnost.
commilito, Onis m spoluvojín,

soudruh "ve válce.
comminátio, Onisf hrozba.
commingo, čre, nxi, ctum po

káleti. (mýšlím.
tomminiscor, i, entus sum vy
comminor, ari vyhrožuji, o—.
comminuo, čre, ui, Ufum rozbí

jím, zmenšuji, seslabuji.
comminus aďv. z blízka;

proti muži; přímo. [šuji.
commisceo, Šre, ui, xtum smě
commiserátio, oOnisf vzbuzení

soustrasti.
eommiseror, Ari lituji, želím;

soustrast vzbuzuji.
commissa, orum » tajemství.
commissio, Onis / zápas
commisstura, ae f spoj, svaz.
committo, čŠre, si, ssum dohro

mady posílám, spojuji; svádím
(proelium), podnikám (bellum);
dopouštím se, spáchati (facinus);
svěřuji (collum tonsori), ode
vzdávám; na vůli nechávám;
vydávám.

commissum, i n přečin, zloči ;
tajemství.

Commius, i m kníže Atrebatů.
commodě adv. přiměřeně,

hodně, plynně, bez obtíží.
comměditas, tis / přiměřenost,

vhodnost; povolnost.
commědo, re „upravuji, po vůli

jsem, propůjčuji.
commodum, i 2 výhoda, pro

spěch, užitek, odměna.
commědus 3. adj. přiměřený,

náležitý; případný, způsobilý,
pohodlný, prospěšný.

comměněfacio, čre, féci, factum
upozorňuji, upomínám, na—.

(comměneo, čre, ui, itum v. pře
dešlé. (čuji.

commonstro, are ukazuji, ozna
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pří-.
' compěcisor,i, pactus sum smlou

comparátio

commoratio, onis f prodlévání.
commĚror, ári prodlévám, zdržují

Be. [čilení,
commotio, onis f£ pohnutí, roz
commotus 3.pohnutý, rozčilený.
comměveo, Sre, móvi, mótum

hýbám, pohybuji; znepokojuji,
rozčiluji, dráždím, plaším, z
klidu přivádím ; počínám, vzbu
zuji.

commůine, is n věc společná, pro
spěchobecný, obec; incommune
vůbec.

communicátio, Onisf sdělení.
communico, are sdílím s kým,

dělím seo ..; udílím, svěřuji;
prokazuji, zpraviti; radím 80;
smlouvám se.

communio, ire opevňuji.
commiinio, Onis f společenství.
commůinis, e adj. společný, spol

kový, obecný, pospolitý, veřej
ný; obyčejný; všední; vlídný.

commůnitás, tis f společenství,
vlídnost, povaha laskavá.

commůiniter adv. společně.
commůtabilis,e adj. změnitelný.
commůtátio, Gnis/ změna, výměna.
commůiito, re měním, promě

ňuji, za—, vy—.
COmo, čre, psi, ptum pořádám,

češu, zdobím, uhlazuji.
comoedia, ae / veselohra.
comoedus, i m herec veseloherní.

vu činím.
compactus 3. umluvený.
compactus 3. stlačený, stísněný;

jadrný.
compáges, is (-0, inis) / spojení,

sroubení, svaz.
compar, is adj. úplně stejný,

shodný; subst. druh, družka.
comparabilis, © adj. přirovna

telný.
compárátio, Gnis f přirovnání,

stejný poměr; dohodnutí.
comparátio, onis f připravení,

uchystání, opatření.
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compárátivus

compěráativus 3. adj. přirovná
vací.

compáreo, ©1e, ui ukazují 8e,
objevuji se.

comparo, re připravuji, chy
stám, zjednávám, sbírám, vy
pravuji; srovnávám, přirovná
vám, proti sobě stavím, rozdě.
luji (provincias).

compasco, čre,pasfum spolu pasu.
compascuus 3. adj. k společné

pastvě určený. [domluva,
compellátio, onis / oslovení,
compello, áre plísním, nadávám,

laji, přezdívám; nařknouti, vi
niti, poháněti z něčeho.

compello, čre, půli, pulsum shá
ním; do tísně uvádím, svírám ;
zaháním, zatlačuji, donucuji.

compendiarius, 8. adj. zkrácený.
compendium, i » vývažek, vý

těžek, výhoda, zisk; zkrácení,
kratší cesta.

compensátio, čnis f vypořádání
se, vyrovnání. [návám.

compenso, are vyvažuji, vyrov
comperendináatio, Onis / (-us,

s m) odročení soudního řízení
na třetí den.comperendino,are© odročuji
soudní řízení a obesílám na
třetí (soudní) den.

<ompěrio, ire, ri, rfum zvídám,
dovídám se, doslýchám.

compertus 3. zjištěný, známý.
compes, dis f pouto.
compesco, čre, ui

držím, krotím.
competitor, is m (-trix, cis f)

spoluuchazeč.
competo, čšre,ii, itum stejný cíl

mám, v jedno spadám, shoduji
se; stačím (animus ad arma
capienda); společně se ucházím.

compilo, are plením, loupím, vy
kořisťuji.

compingo, čre, pěgi, páctumsrážím,© stloukám,| sháním,
tísním se v hromadu, zastrká
vám.

v. mezích
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m

comprecor

compitális, e adďj. rozcestní;
Compitalia, ium » slavnost na
rozcestích k poctě Larů.

compitum, i » rozcestí.
compláno, áre urovnávám.
complector, i, xus sum objímám,

chytiti, pochopiti, popadnouti
se; obklopiti, zajmouti, ob
sáhnouti, opanovati.

complementum, i 2 výplň, do
plněk.

compleo, čSre,
ňuji, vy-, do-.

complětus 3. ukončený, úplný,
dokonalý.

complexio, onis f spojení; vý
rok, věta, souhrn, vypravování,
závěr

complexus, Usm objetí; utkání.
complico, are svinuji, skládám;

notio c-ta temný pojem.
complorátio, onis f (-us, Us m)

hořekování, kvílení,
comploro, are hlasitě oplakávám.
complůres, a, ium několik, pře

mnozí, mnoho.
COMDOno,čre, sui, iftum skládám,

u-, spojují, stahuji, soustředím;
pochovávám; tiším (fluctus),
končím (bellum); vyrovnávám,
při-; pořádám, vw pořádek
uvádím; dorozumívám se, vy
jednávám, umlouvám; ex com
posito dle úmluvy; componitur
věc, Spor 80 urovnává.

comporto, šre snáším,dopravují.
composite aďv. spořádaně; umě

le; klidně.
compěsitio, Onis f spořádání,

složení, uklizení, vyrovnání,
compěsiítus 3. spořádaný uro

vnaný; připravený; vhodný,
klidný; smyšlený, vylhaný.

compoťátio, onis f kvas.
compotor, is m spolupiják.
compransor, ismspoluhodovník.

tum napl

comprecatio, Onis /f společná
modlitba.

comprecor, ári společněvzývám.
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comprčhendo

comprčhendo, čre, di, sum chy
titi (i o ohni), uchopiti, za
jmouti, zatknouti; vzíti, odníti;
přistihnouti, dopadnouti; ob
sáhnouti, pochopiti; zaujmouti.

comprehensibilis, e adj. pocho
pitelný.

comprehensio, onis / uchopení,
zatknutí; spojení; perioda, zá
věr; pojem.

0oompresse aďv. stručně.
compressio, Onis /f stisknutí,

stručnost řeči.
compressns, Us m stisknutí.
compressus 3. stlačený, těsný.
comprimo, Šre, pressi, pressum

stlačuji, utlačuji, po-; zatajuji;
zadržuji; srážím.

comprobátio, Onisf schválení,
uznání.

comprobáator, is m schvalovatel.
compróbo, are schvaluji, uzná

vám, potvrzuji.
compromissum, i 2 vzájemné

dohodnutí, kompromiss.
Compsa, ae f m. v Samniu;

Compsanus adďj. i subst,
comptus 3. uhlazený, ozdobný.
compungo, čre, nxi, netum po

píchati, roz-, tetovati.
compůito, are vypočísti.
Comum, i z m. v Gallii zapádské.
conámen, inis n námaha, pod

pora.
conaátum, i %pl. pokus, podnik.
conatus, Us m pokus, snaha.
concaedes, is f záseky.
concělěfácio, čre ohřívám, roz-.
concělesco, šre, ui rozhřívám se.
Concánus, i m kmen bispanský.
concávo, are vyhloubiti, vydla

bati, vydouti.
concávus 3. vyhloubený, vydutý,

vzdutý (agua).
concedo, čre, ssi, ssum odcházím,

za-, pře-, mizím, stěhují se,
umírám; ustupuji, podléhám;
dovoluji, postupuji, ponechá
vám; promíjím; připouštím.

ooncělebro, are hojně navštěvuji,

1111. Leč.

concino

slavím, horlivě se zabývám
(studia), rozhlašuji (victoriam).

concentio, Onisf souzvuk, harmonie.
concentus, us 7 společný zpěv,

souzvuk, souhlas, svornost.
conceptio, onis f početí, pojetí,

shrnutí, sestavení právnické
formule.

conceptus, Usm sebrání; početí,
concerpo, čre, psi, ptum roz

trhávám, 8-.
concertátio, onis/ zápas,hádání.
concerto, are závodím ; hádám se.
concessio, Onisf postoupení, do

volení; trestní výnos.
concessus, Us 2 dovolení, 8-,

dopuštění.
concha, ae £f lastura, miska,

perla, hlemýžď nachový, nach;
roh Tritonův atp.

conchyliátus 3.nachemzbarvený.
conchyýlium, i n ústřice, škeble,

hlemýžď nachový, nach.
concido, čre, cidi padnouti, kles

nouti, sřítiti se; ochabnouti,
utišiti se.

concido, čre, cidi, cisum přeří
znouti, roz-, sesekati, skoliti,
sbíti, potříti, rozkouskovati.

concieo, čre, ivi, itum v prudký
pohyb uvádím, vzbouřiti, po
pudiíti.

conciliátio, Onis f spojení, sje
dnocení, získání, naklonění.

conciliátor, is m (-trix, cis /)
původce, zprostředkovatel,

concilio, are zjednati, získati, na
kloniti; opatřiti.

concilium, i z hromada, shro
máždění, sněm.

concinné aďv. ozdobně, lepě.
concinnitas, tis £ umělé sčlán

kování, ozdobnost, lepost.
concinnus 3. aďdj.ozdobný, umě

lý; řízný.
concino, čre, nui, centum sou

zvučeti, vze-, za-, ozvati se, har
monovati; opěvuji.
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concipio condo

concipio, čre, c6pi, cěptumjímám,
chápu, uchvacuji, za-, pojímám,
pochopuji, cbytám (dammam),
pociťuji, počínám; vyjadřuji,
oznamuji,pronáším; dopouštím
se, páchám (scelus); in me c.
na se beru; inimicitias c. svá
ry působím.

concisio, onisf rozkouskování.
concisus 3. ořezaný, zkrácený;

Wima — = 

pohnutí; poplach, shon, sběh.
concitátor, is m podněcovatel,

buřič. [popuzuji, jítřím.
concito, are poháním, podněcuji,
concitor, is m = concitator.
conclámáti0 Onis f vzkřiknutí,

výkřik, provolání.
conclámo žre společněkřičím,

provolávám, hlasitě vyzývám,
křikem schvaluji; svolávám;
oplakávám.

concláve js n komnata, stáj ap.
conclido čre, si, sum uzavírám,

svírám, zahrnuji, závěr činím,
dokazuji; mare conclusum moře
vnitřní (Středozemní).

coneclusé adv. rhythmicky za0
kroubleně.

conclusio, Onis f sevření, oble
žení; závěr; obvětí.

conclasiuneula, ae f závěr
(v pohrd. smysle).

concólor, is adj. stejnobarvý.
concoguo, čre, xi, ctum svařuji,

stravují, zažívám; promysliti,
duševně zpracovati.

concordia, ae f svornost.
concorditer, adv. svorně,
concordo, are shodovati se.
concors, dis adj. svorný, shodný.
coneredo, čre, didi, ditum Bvě

řuji.
concremo, šre (společně)spaluji.
concrepo, re, ui, itum hřmotím,

řinčím.
concresco, čre, Evi,Stum srůstám,

tuhnu, houstnu, usazují Se,
ssedám,
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concretus 3. zbušíěný;dolor bezslzý.
concrétio, oOnis/ zhuštění, hmot.
concůbinus, i m (-a, ae jh sou

ložník, -ce,
concůbitus, tis smsouložení.
concubius 3. adj. nox první

spánek.
conculco, šre zdupati, pošlapati.
concumbo, šre, ubui, ifum polo

žiti se, ulehnouti.
concupiens, tis (regni) chtivý.
concňpisco, čre, pivi, itum žá

dám, toužím,dychtím,
CONCUTT0, čre, curri, cursum

sbíhati se, shluknouti se, úto
kem bnáti, utkati, graziti se.

concarsátio, onis I pobíhání,
harcování. [setkání se.

concursio, onis / sbíhání, srážka,
COnCurso, are sem fam pobíhám,

cestuji, harcuji.
concursus, us 7 sběh, shon, ná

val, útok, setkání se.
concutio, čre, ssi, ssum otřásám,

po-, viklám, mávám; děsím.
condemnátor, is m původce od

souzení.
condemno,áre pokutuji, odsuzuji.
condensus 3. zhuštěný, hustě

posázený.
condicio, onis f podmínka, na

bídka, "úmluva; poměr, stav.
condico, Šre, xi, ctumujednávám,
condimentam, i n koření.
condio, Ire kořením, nakládám;

mírním.
condiscipulus, i m spolužák.
condisco, čre, didici důkladně se

naučiti. [dání, kořenění.
conditio, Onisf (frugum) naklá
conditor, is m zakladatel, tvůrce,

původce.
conditus 3. kořeněný, kořenný,

chutný, lahodný.
condo, čre, didi, ditum zakládám

8-, U-, uschovávám; pochová
vám; dokonávám; skrývám,
za-; ferrum pectore meč vrážím ;
somnus lumina zavírá.

hustý,
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condocelšcio

condocefácio, čre, fěci, factum
vycvikovati. [cítím,

condoleo, re, ui těžkou bolest
condělesco, čre v. předešlé.
condonátio, onis / darování.
condono, šre daruji, obdarovati;

promíjím.
Condrůsi, orum m kmen v belg.

Gallii na pravém břehu Mosy.
condůco, čre, xi, ctum svádím,

shromažďuji, slučuji; sbírám,
najímám ; dlužím se; prospívám.

condacticius 3. námezdný.
conductio, Onis/ shrnutí ; nájem.
conductor, Oris m najímač, ná

jemce. [jatá.
conductum, i » nájem, věc na
conduplico, are zdvojuji.
confarreátio, Onis“ slavnostní

zákonité uzavření sňatku.
confarreo, are řádným sňatkem

spojuji.
confectio, Onis f zhotovení, do

končení; sehnání; zničení.
confector, is m hotovitel, ničitel.
confercio, ire, si, tum tísním,

srážím, nacpávám.
confero, ferre, tuli, collatum

snáším, pře-, sháním, shrnuji;
na určitou dobu stanovím;
spojuji; dohromady strkám
(capita), membra c. objímám;
radím se; arma c. atp. srážím
se (signisecollatis), zápasím ; při
spívám, odvádím (poplatek),
spolupůsobím, conferri (o peně
zích) scházím se, (o válce) sou
středím se; propůjčuji, uděluji
(munera), vynakládám (curam),
věnuji; vedu, dopravuji, ne
chávám jíti, confero me odebí
rám se; obracím k čemu, be
neficium in alguem dobrodiní
prokazuji; srovnávám, při-;
iter o. cestou mířím; confert
jest prospěšno.

cOnfertus 3. stěsnaný, nacpaný,
hustý, těsný.

conferveo, Sre, bní vru.
confervesco, ere rozpaluji se.1161| L.Č.

confino

confessio, onis / přiznání, vy-,
- [v tu chvíli.

confestim aďv. ihned, okamžitě,
conficio, šre, féci, fectum zhoto

vuji, dokončuji, vykonávám,
sdělávám, provádím, vyřizuji,
sháním (pecuniam); vymáhám
(reditum), seslabuji, vysiluji;
prokláti, probodnouti, poru
bati; usuzuji; stravuji, pro
býřiti.

confidenter adv. důvěřivě, od
vážlivě, drze.

confidentia, ae/ důvěra, smělost,
opovážlivost.

confido, čre, fisus sum důvěřuji,
přesvědčen jsem, spoléhám,

configo, čre, xi, xum sbíjím,
prorážím, probodám, prokláti,
porubati; ochromiti.

confingo, čre, nxi, ctum vymý
šlím, 8-.

confinis, e aďj. sousední, vedle
ležící, příbuzný. [území.

confinium, i » hranice, pomezí,
confio, fieri prováděn, vykoná

ván býti; ničen býti.
confirmátio, onisf utvrzení, do

dání mysli, útěcha; tvrzení,
ubezpečování, výrok.

confirmátor, is m. stvrditel,
ručitel.

confirmo, are tvrdím, utvrditi,
posíliti, potvrditi.

conřisio, Onis f důvěra.
confiteor, Sri, fessus, sum vy

znávám, při—, do--.
conflagro, are vzplanouti,shořeti.
conflictio, Onisf střetnutí, utká

ní se.
conflicto, šre srážím; pass. zá

pasím, sklíčen jsem.
conflictus, us m srážka.
confligo, čre, xi, ctum srážím,

se v bitvě, utkávám se.
conflo, šre sdmychati, roz—, způ

sobiti; roztaviti; bellum c—um
est vzplanula.

confluo, čre, xi, — stékám, sbí
hati se, shluknouti se.
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confědio coniturátlo

confědio, čre, di, ssum probod
nouti, prokláti; zničiti.

conformátio, onis f utváření,
zformování; představa, pojem.

conformo, re utvářím, vy-,
formuji; vzdělávám, zařizuji

confragosus 3. nerovný, drsný,
hrbolatý.

confréěmo, čre, ui vespolek mru
četi, reptati.

confringo, čre, 6gi, actum, vy
lomiti; zničiti.

confůgio, ere figi utéci se.
confůgium, i n útočiště.
confůndo, čre, fúdi, fusum slé

vám, směšuji, slučuji, hroma
dím, naházeti, v nepořádek uvá
dím, zmatek působím.

confůisé adv. zmateně.
conftisus 3. zmatený,
confutátio, onis f vyvrácení.
confůto, are tlumím; vyvracím.
congelo, are nechávám zmrznouti,

mrznu, zA—; pass. mrznu.
congemino, are zdvojuji. [pěti
congěmo, čre, ui vzdychám, vzú
congěries, eihromada, hranice,

směs, chaos.
congero, čre, ssi, sfum snáším,

hromadím, spojuji. sestavuji.
congesticius 3. adďj. nahroma

děný, nakupený.
congestus, is m nakupení, zhou

fování, hromada.
congišrium, i n nádoba obsahu

jící congius; dar vína, soli,
oleje toto guantum obsahující.

congius, 1 » míra na tekutiny
10 liber váhy — "„ urny, ',;
amfory

conglobátio, onis / shluknutí,
conglobo, are shlukuji, sbaluji,

sdružuji.
conglutinátio, Onis f sklížení,

spojení.
conglůtino, are slučují, spojuji.
congrátůlor, ari blahopřeji
congrědior, i, ssus, sum scházím

se, sraziti, utkati se, boj pod
niknouti.

119. L+Č.

congregabilis, e adj. družný.
SODEPĚBO,Are sdružuji, shromaž
congressio, Onis f sestoupení,

schůzka. (ní, srážka, boj.
CONgTesSus,Usm sdružení; utká
congruenter adv. shodně.
CONSTŇĎO,Šre, ui v jedno spadám,

shoduji se.
congruens,tis adj.shodný,jedno

myslný, důsledný.
conicio, čre, i6ci, iectum naha

zuji, metám, vrhám, domýšlím
se, dohaduji, soudím, usuzuji;
in vincula c. do žaláře uvrcij
c. me vrhám se, utíkám se; in
fugam c.na útěk obracím ; proe
lium in noctem prodloužiti,
svaluji, svádím (culpam); pe
cuniam vyhoditi; oculos upříti.

coniectio, onis f naházení, sesta
vení, rozbor, domnělý výklad.

coniecto, áre přemítám, domní
vám se, dohaduji se, tuším.

coniectura, ae / domněnka, do
mysl, tušení; výklad.

coniectiiralis, e aďj. domnělý.
conifer 3. adj. šáchy nesoucí.
Conitor, i, nisus sum vyniknouti,

vyškrábati se; usiluji oč.
coniectus, is m naházení, me

tání, zamíření, upření, ad telt
o. venire na dostřel přijíti.

coniugális, e adj. manželský.
coniůgium,i n sňatek,manželství;

choť.
coniňgo, šre pářím, spojuji.
coniunctě aďv. společně.coniťnctimadv.© sjednoceně,

spojeně, společně.
coniunctio, onis f spojení, přá

telství, příbuzenství; spojka.
coniunctus 3 spojený, sloučený,

souvislý; zpřízpěný,nakloněný.
coniungo, čre, nxi, netum 8po

juji, epolčuji, společně vedu
(bellum), prodlužuji, v jedno
stahuji, srážím.

coniirátio, onisf vzájemnápří
saha, spiknutí, vzpoura.
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coniurátus consěro

coniiratus, i m spiklenec.
cěnitiro, are společně přísahám ;

spiknouti, vzbouřiti se.
coniux (-nx), gis c. manžel, -ka,

choť.
connitor v. conifor.
connecto, šre, xui, xum, splétám,

spojuji, v závěr řadím,
connexum, i 1 logický řetěz.
connitor, Í, 8u8 (xus) sum vzpí

rám Se, o — se, namáhám se,
usiluji.

conniveo, čre, vi (xi) mhouřiti,
mžourati; oči přivříti; promi
nouti.

Conon, ism 1.vojevůdce athenský;

2. mathematik a astronom 18Samu. lo
conópeum, i n visutá síf, síťové
cOnor, ari pokouším se, 'usilují,

zamýšlím,
congnassátio, Onisf otřesení.
conguasso, are otřásám.
congneror, i, stus sum stěžuji

si, hořekuji.
conguestio, Onisf (-us, s m.)

stížnost, hořekování.
coongulesco, čre, 6vi, 5tum odpo

čívám,8—, zotavuji se ;ustávám.
conguiro, čre, sivi, situm shle

dávám, sbírám, shromažďuji.
conguisitio, Onis /f shledávání,

shánění, verbování.
conauisitor, is m verbíř.
consaeptum, i » ohrada.
consaeptus 3. plotem obehnaný,

ohrazený.
consalutatio, Onis £ hromadné

pozdravování, [vuji.
consaluto, are vzájemně pozdra
consanguineus3. adj. pokrevný,

pobratim. (příbuzenství.
consangninitas, tis f pokrevní
consaucio, are silně poraniti.
eonscělerátus 8. zločinem po

skvrněný, zločinný. [činím.
consečlero, are zločinu účastným
conscendo, čre, di, sum vstupuji,

vy—. (lodi)
conscensio, čnis / vstoupení (do

1191. L.-Č.

conscientia, ae/svědomí,vědomí,
conscio, ire jsem si vědom.
conscisco, čre, ivi, Iftum na vě

domí si uvádím, uzavírám,
stanovím, umíniti sí; morfem
mihi ©. život si beru.

conscius 3. svědom, (svědek),
účastník,

conseribo, čre, psi, ptum spisuji,
za—, sbírám, (o vojsku) odvá
dím; patres conseripti otcové
shromáždění (pův. = patriciové
a do seznamu senatorů zapsaní).

consoripíio, Onis/ sepsání, protokol. (rozsekávám.
consěco, are, ui, tum na kousky
consecrátio, onis f posvěcení,

za—, zbožnění.
consecro, re zasvětiti, po-; do

klatby dávám; obětuji; zbožňuji.
consectárius 3. zdůvodněný.
consectátio, onis f domáháníse.
consectátrix, cis / horlivá ná

sledovnice.
consector, ári horlivě následuji,

pro-, stíhám ; dohoniti.
consecutio, Onis / následnost,

sou-, následek.
consěnesco, čre, ui stárnu, za

cházím, hynu.
consensio, Onis f v. consensus.
CconsensuS, Us % srozumění, 80u

hlas; spiknutí.
consentaneus, 3. souhlasný, při

měřený
Consentia, ae f m. Bruttiů.
coOnsentio,ire, si ,sum souhlasím;

spolčiti, spiknouti se.
consěguens, tis následný, zdůvo

dněný, správný. [-nost.
consěguentia, ae / následek,
conseguor, i, secutus sum náslé

duji, přicházím, docházím, do
stihuji, vyrovnám Se; pocho

piti; vystihnouti,
consěro, čre, ui, tum splétám,

skládám, seřazuji, připojuji;
manum (©.srazifi, utkati se.

consěro, čre, 6vi, sítum [sátum)
posázeti, vy-, osíti.
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consertns

consertus 3.spletený ; lorica c—a
brnění šupinaté nebo z kroužků
spletené.

conservátio, Onisf zachovávání,
šetření.

conservátor, is 7% zachovatel,
udržovatel, ochránce.

conservátrix, cisf udržovatelka.
conservo, are zachovávám, udr

žuji, zachraňuji, šetřím.
conservus, i m spoluoftrok.,
consessor, is m spolupřísedící,

spolustolovník.
consessus, Us 2 shromáždění,

sezení.
considěrátio, onis f úvaha.
considerátus 3. opatrný, rozváž

livý; uvážený.
considero, re uvažuji,

prohlížím si.
Considius P. vůdce jízdy Cae

sarovy.
C. Considius Longus Scipionův

legat v Africe.
consido, čre, s6di, sessum usaditi

se, do-, zasednouti, utábořiti
se; ssedati se, propadati; po
hřížiti se; uklidňovati se, ocha
bovati.

consigno, šre započetiti,potvrditi.
consiliarius i m rádce.
consilior, ari radím se.
consilinm, i » rada, porada,

úrada, návrh; záměr, úmysl;
rozvaha, věhlas; chytrost, lest;
účel; někdy i — rádce, -kyně;
ex c — ii sententia dle návrhu
rady; suo privato o — o 0 své
hlavě; consilio úmyslně, [p

consimilis e aď;. podobný, úplně
cousisto, čre, stiti, stavím se,

stanouti, zastaviti, postaviti se,
usaditi 86; spočívám, záležím ;
prodlévám; obstáti, setrvati.

consitio, Onisf. osetí.
consitor, is m zasévač, sazeč,

pěstitel.
consitura, ae f osévání.
consobrinus, i m.bratranec, se

střenec; strýc.

L.-Č.

roz-,

1211

consterno

consociátio, Onis f sdružení.
consěcio, are sdružuji; společně

konám, podnikám; spolek činíms.,
consolátio, onis f útěcha, spis

nebo řeč soustrastná.
consolátor, is m těšitel.
consolor ári těším, povzbuzuji,

mírním. [zvučím.
consóno, re spolu zním, sou
CONSOTS,tis adj. stejný díl ma

jící, druh, společník, společný ;
o. fratres vlastní bratří,

consortio, onis f sdružení, spo
lečné držení.

consortium, i n v. předešlé.
conspectus, is m pohled; do-,

zrak; obzor; přítomnost; in
o — ť před očima, na dohledu,
za přítomnosti; in ©— um na
oči; e c —U s očí, z dohledu.

conspectus 3 nápadný, patrný,
znamenitý. Čjící.

conspiciendus 8. za podívání sto
conspicio, čre, exi, ectum dívám

se, vidím; spatřiti.
conspícor, šri spatřiti, uviděti.
conspicuus 3. nápadný, patrný,

viditelný, znamenitý. (nutí.
conspirátio, Onisf shoda; spik
conspiro, are za jedno býti;

souhlasně. zníti; smlouvati 89,
spiknouti se; conspirati jed
nomyslně.

CONSpU0, ere, ui, Ufum poplíti.
constans, tis aďj. stálý, trvalý,

neměnlivý, důsledný.
constanter adv. stále,

důsledně.
constantia, ae f stálost, pevnost

povahy, spolehlivost,vytrvalost,
důslednost.

constantius adv. komp.s velikou
vytrvalostí,; bez ustání.

consternatio, Onis / splašení,
vzbouření, po-.

consterno, šre plaším, děsím.
consterno, čre, stravi, stratum

pokrývám, postírám, posypati,
postlati, pohoditi.

trvale,
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constipo

constipo, are stlačiti; se c, shlu
knouti se.

constituo, čre, ui, Utum stavím,
vy-, po-, za-; usídliti; pořádám,
us-; ustanoviti, vyměřiti; smlu
viti, určiti; zjednati, prohlásiti;
ustanoviti se, rozhodnouti 86;
naves c. zakotviti.

constitůtio, onis / ustavení,
stavba, ústava, zřízení státní,
stav.

constititum, i n zařízení; emlou
va, úmluva. [daný.

constitiitus 3. zařízený, uspořá
consto, are, stiti pevně stojím,

trvám, nezměněn trvám, jsem
bezpečen; shoduji se; mihi c.
jsem si důsledný; constat jest
známo, nepochybno, consfat
mihi jsem odhodlán; existuji,
jsem (scripta); skládám se, se
stávám, jsem vystavěn, spočí
vámna..,v..jstojím (magno,
auanto detrimento).

eonstratum, i 1 paluba.
constrátus 3. pokrytý.
constringo, čre, nxi, cfum sva

zuji, stahuji, spoutati, v mezích
držím; stručně shrnuji

constructio, Onis jf sestavení,
složení, vazba.

construo, čre, xi, ctum hroma
dím, skládám, sestavuji, buduji.

constuprátor, is 7. prznitel.
constupro, re zprzniti.
Consňalia, ium » slavnost Con

sova 18. neb 21. srp.
consuásor, is m rádce.
consuěfacio, čre navykám, ně

koho.
consuesco, čre, 6vi zvykám če

mu, pf. == mám ve zvyku =
soleo; consuetus 3. obvyklý,
obyčejný..

consuětudo, inis / zvyk, obyčej;
cvik, obratnost; obcování, zná
most; c. 8 genit. — obyčejný.

consul, is « konsul; designatus
na příští rok zvolený; suffectus
místo jiného zvolený.1231| L.-Č.

contempliátlo

consuláris, e adj. Konsulský;
subst. bývalý konsul.

consulariter adv. jak se na kon
sula sluší.

consůlátus, ús m konsulat.
consulo, čre, ui, tum o radu se

táži, radím 8e; 8 dať. starám
se, pečuji dbám; in alguem
nakládám s někým; vitae durius
o. na život si sáhnouti

consultátio, onis /f radění se,
porada.

consulté adv. rozvážlivě.
consulto, adv. zúmyslu, schválně.
consulto, are radívám 8e, rokuji;

uvažuji; pečuji [vatel.
consultor, is m rádce; dotazo
consultum, i » usnesení, nález;

úrada; záměr.
consultus 3. rozvážený, u-; znalý

(iuris c. právník).
consummo, áre sčítám; dokoná

vám, provádím, zdokonaluji.
consiimo, čre, psi, ptum stravuji,

spotřebuji. vynakládám, vyčer
pávám, zmařiti.

consumptio, onis f užití, strá
vení, spotřebování.

consurgo, čre, rrexi, rréectum
vstávám, povstati, zdvihnouti
se, vzchopiti 8e. [udílející.

Consus, i m skrytý bůh rady
contábesco, 6re, ui tratím se,

mizím, chřadnu.
contábulátio, onis f strop, patro.
contábulo, are prkny opatřiti,

přepažiti stropem, patra učiniti;
mostem překlenouti.

contactus, is m dotek, nákaza,
contagi0, onis f styk, dotknutí,

nákaza
contágium, i n v předešlé.
contamino, are poskvrniti, zne

švařiti. [vám, za-.
contěgo, čre, xi, cfum přikrý
contemno, čre, psi, ptum nevší

mám si, nedbám, pobrdám,
opovrhují.

contemplátio, Gnis / nazírání,
uvažování.
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centempiátor

contemplátor, is m pozorovatel.
contemplor, ári obzírám, pře

hlížím, uvažuji. [bylo
contemptim adv. pohrdavě, leda
contemptio, Onis Jf pohrdání,

opovržení.
contemptor, is m pohrdatel.
contemptrix, cis / pohrdatelka.
contemptus, ůs m opovržení,

poťtupa.
contendo, čre, endi, entum na

pínám, ženu, spěchám, mířím;
tvrdím, namáhám se, usiluji,
zápasím, závodím; přirovná
vám; pefere c. snažně prosím.

contenté aďv. napjatě, namáhavě.
contentio, onis / námaha, hor

livost; zápas, spor; přirovnání,
contentus 3. napjatý, horlivý.
contentus 3. adj. (omezený),

spokojený, dosti mající.
conterminus 3. sousedící, -ní
contěro, čre, trivi, itum rozbíjím,

rozmělňuji; otírám, opotřebuji;
trávím [straším

conterreo, Šre, ui, ifum děsím,
contestor, ari dokládám se (bo

hů), beru za svědky, zapřísahám
se; contestatus osvědčený, do
kázaný; litem c. začínám při
povoláním svědků.

contexo, čre, xui, xtum setkati,
splésti, spojitis skládám; po
kračuji (v řeči).

contexteé adv spojitě.
contextus, s m spojení, sple

tení, souvislost. [ mlčeti se
conticesco, čre, ui umlkám, od
contignáti0, onisfspojení trámů,

vazba, trámoví, krov, patro.
contigno, re trámy pokládám,

krov dávám.
contigůus 3. soumezný,sousední;

dosažitelný.
continéns, tis aďj. soudržící, c.

terra pevnina; nepřetržitý,
neustálý; zdrželivý, mírný,
skromný.

continenter adv. ustavičně, neu
stále; zdrželivě, střídmě.125]| L+Č.

contractiuncula

continentia, ae /f zdrželivost,
umírněnost; sebevláda.

contineo, Sre, ui pohromadě
držím, vw mezích d., pojím,
udržuji, z-, za-, krotím; obkli
čuji, svírám, tísním; obsahuji,
držím; sousedím, souvisím;
pass. Bpočívám, záležím v .,
rozkládám se; c. me zdržuji 86,
prodlévám, trvám, bydlím.

contingo, čre, tigi, tactum dotý
kám se, ve styku jsem; dospí
vám, dostávám se, dostihuji;
poskvrňuji; contingit stává se,
daří se

continuátio, Onis/ nepřetržitost,
souvislost, trvání, pokračování.

continuo adv. bezodkladu, ihned.
continuo, re spojuji, zceluji;

nepřetržitě konám, spravuji,
zastávám; pokračuji; magi
stratum alicui c. prodlužuji.

continůus 3. adj. souvislý, ne
přetržitý; neúnavný.

contio, nis f shromáždění lidu
nebo vojska, sněm; řeč k lidu.

contionabundus 3. horlivý ře
čník ve shromážděních lidu.

contionális, e aďj. schůze lidu
se týkající, demagogický.

contionátor, is m řečník lidový,
demagog, pobuřovač.

coóontionor, ari řečním ve shro
máždění lidu, k vojínům mlu
vímshromáždění vojska konám.

contiuncula, ae / schůzička.
contorgueo, Sre, si, fum otáčím,

8-, za-; mávám; mrštiti,
contorte adďv. zamotaně, uměl

kovaně.
contortus 3. vzletný, mohutný;

zamotaný, šroubovaný,
contortůlus 3. trochu zmatený.
contrá adv. naopak, naproti, na

odpor, naproti tomu, jinak;
předl. s akk. proti, naproti,

contractio. onis f stažení, zkrá
cení; animi stísněnost.

contractiuncula, aa / animi ne
patrná sklíčenost,
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contrádico conventus

contrádico, čre, xi, ctum od
pírám.

contradictio, Onisf odpor.
contraho, čre, xi, ctum stahuji,

svinuji, sbírám, shromažďuji;
zkracuji, omezuji, krotím; ujed
návám, umlouvám; poenam
sibi c. trest si přivoditi; bellum
c. válku způsobiti; animum o.
sklíčiti; aes alienum ©. dluhy
dělati. |těsný, stísněný,

contractus 3. stažený, omezený,
eontrárie adv. opačně, naopak.
contrarium, 1 2 opak; e con

trario naopak.
contrarius 3. na druhé straně,

protivný, opačný, nepřátelský,škodlivý. (žu
contrecto, šre ohmatávám; va:
contremisco, čre zachvěti se,

třesu se; aliguid před něčím.
contremo, čre, ui cbvěji se,třesu Se.
contribuo, čre, ui, tum přidě

luji, připojuji, přispívám.
contristo, are zatemňuji,zachmu

řuji, zarmuouji.
contritus 3. opotřebovaný, 860

všednělý. „8POr.
controversia, ae f pře, rozepře,
controversiosus 3 sporný.
controversus 3. sporný.
contrůcido, are zporážeti, zbíti,

pohubiti. [namačkati.
contriido, čre, si, sum stlačiti,
contůbernális, is c. společník

ve stanu, spolubydlitel, druh.
contubernium, ii » společný

stan; vojenské společenství,
spolubydlení.

contůeor, Sri, —pozorně hledím,
pozírám, uvažuji.

contůmácia, ae /f vzdorovitost,
nepoddajnost. [ně.

contůmáciter cďv.zpurně,vzdor
contůmax, cisaďj. zpurný, vzdor

ný, nepoddajný.
contůmelia, ae / potupa, poha

nění, zlehčení, příkoří ; nehoda.
contůmeliose adu, potupně,127)| L.-Č.

contňměliosus 3. adj. potupný,
hanlivý. (vám, pohřbívám.

contůmůlo, šre rovem pokrý
contundo, čre, tůdi, fusum zdrtiti,

rozmačkati, přemoci, zničiti.
conturbatio, Onis /f zmatek,

zděšení, poplach; pomatení.

conturbatus 3, zmatený, poděše
conturbo, Rreve zmatek uvádím,

v úpadek přicházím.
contus, i m tyč, žerď (k pohánění

lodi), kopí.
contubiális, e aďj. manželský.
conubium, i » manželství; právo

sňatku.
coOnus, i m kužel; špice přílby.
convělesco, čre, lui zotaviti,

uzdraviti se, sesíliti, vzmáhati se.
convallis, is f důl, údolí, úval.
convecto, are svážím (horlivě).
convěho, čre, xi, cfum svážím.
convello, čre, velli, vulsum zvi

klati, vytrhnouti, vyvrátiti,
pod-, otřásti, roztříštiti, zničiti;
signa c. na pochod se dáti.

convěna, ae ©. scházející se,
sešlý; pl. sebranka, sběř.

conveniens, tis aďj. souhlasný,
shodný, přiměřený.

convěnio, ire, věni, ventum se
jíti se, shromážditi se;shodnouti,
umluviti se, sjednotiti; c. alguem
sejíti se, navštíviti koho; con
venit mibi cum. úmluvu
činím, c. alicui rei hodí se, sluší
čemu, ©. in alguem hodí se,
sluší, vztahuje se.

conventicium, Í n náhrada ob
čanům řeckým dávaná za účast
při schůzích.

conventicůlam, i n schůzka.
conventio, onis / 1. contio;

2. úmluva, ujednání.
conventum, i n úmluva, smlouva.
conventus, Us m schůze, shro

máždění, sněm; soudní okres;
soud krajinský, spolek říms.
občanů v provinciích; ujednání,
dohodnutí.
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converro Corduba

converT0, Šre, rri, rsum smetám,
shrabuji.

conversátio,
pobytu..

conversio, Onis f obrat, oběh;
opakování; přeměna.

converso, are otáčím.
converto, čre, ti, sum obracím,

otáčím, ob. se, dávám se ně
kam, přidávám se; aciem c.
obracím na útěk; viam c. obra
cím se; ferga c. na útěk se
dávám ; pozornost k sobě obra
cím; měním, přeměňuji, pro—;
překládám (librum); ve zmatek
uvádím, převrat působím; mě
ním se.

convestio, ire odívám.
convexus, 3. klenutý. kolem do

kola spádný.
convexum, i 2 klenba; kotlina.
convicíator, is m hánce. [se.
convicior, ari laji, tupím, vadím
convicium, i n. křik, skřek,

volání, tupení, hašteření, váda,
nadávka, přezdívka; napome
nutí; nemorum conyvicia picae
hašteřilky, klevetnice. |ský.

Convictolitavis mšlechtic aeduj
convictor, is m spolustolovník;

společník.
convictus, is m spolužití, obco

vání, společné jídlo.
convinco, čre, ici, ictum překo

nati důkazy, usvědčiti, vyvrátiti,
conviva, ae c. spolustolovník,

host.
convivalis, e adj. k hostině pa

třící; stolní,
convivator, is m hostitel,
conviviális v, convivalis.
convivium, i » hostina, kvas.
Cconvivor, Ari společně hoduji.
convocátio, onis f svolání.
convěco, are svolávám, shromaž

ďuji.
convělo, are slétám se, sbíhám se.
convolvo, čre, volvi, útum sva

liti, svinouti, ovinouti; otáčeti
50,

129]

Onis f obcování,

L.-Č.

So no, ěre povrhnouti(mensa8).
cočpěrio, ire, ui, tum zahaluji,

zakrývám, zasypávám; cooper
tus pohřížen.

cčoptatio, onisfdoplňovací volba.
Cočrior, Iri, ortus sum zdvihám

Be, povstávám; vypuknouti.
copa, ae /f hospodská.,
Copais palus jezero v Boiotii.
copia, ae f zásoba, množství, do

statek, bohatství, jmění, pří
ležitost, možnost, přístup (ali
cuius); copiam alicuius habere
někoho ve své moci míti (mundi);
plur. zásoby, prostředky, moc;
zástupy, sbory válečné.

Copia, ae f bohyně hojnosti,
COpiosé adv. hojně, bohatě, ob

šírně.
COpiosus 3. adj. hojný, zásobený,

bohatý; výmluvný, obšírný.
copula, ae „f£ spona, houžev,

oprátka, hák, svazek.
copůlatio, onis f spojení, svazek,
copulo, are pojím.
COgGUO,čre, xi, ctum vařím, peku,

suším, nechávám dozráti, cootus
dozralý; zažívám, stravují; vy
mýšlím, pro-, uvážiti; znepo
Kojuji.

coguus (cčcus), i m kuchař,
Cor, cordis n srdce, duše, mysl.
coralium, i n Korál.
córam adďv.vůči, osobně; předl.

před někým, u přítomnosti něčí
corax, cis m krkavec.
Cěrax, cis m řečník syrakuský,

první spisovatel rhetor.
corbis, is c. koš.
corcůlam, i » srdéčko (příjmí

Scipiona Nasiky).
Corcyra, ae / ostrov v Ionském

moři; adj. Corcyraeus 3.
cordatus 3. rozumný, silného

ducha.
cordax, cis m 1. tanec v komoedii,

2. stopa “trochajská.
Corduba,ae /hlavní městobaetské

Hispanie (Cordova).
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Corfinium

Corfininm, i » hlav. město Pe
lignů v Samniu; adďj. i subst.
Corfiniensis,e.

Cěrinthius 3. adj. korinthský;
aes Corinthium směs. zlata,
stříbra a mědi; subst, Korinťan.

Córinthus, i f město na Isthmu
v Řecku; aďj. též Cěrinthiň
cus 3. a Corinthiensis, e.

corium, ii » kůže, usně, jircha,
Corněliana castra z tábor Kor

neliův v sev. Africe. (ského.
Cornělius, i m jméno rodu řím
corneus 3. adj. rohový, £zrohu.
corneus 3. adj. dřínový.
cornícen, inis = trubač.
eornicula, ae / vranka.
cornicůlárius, i « vojín růžkem

na přílbě vyznamenaný.
Corniculum, i » m. v Latiu;|

adj. Cornicůlanus 3.
corniculum, i »«čestný odznak

vojenský.
corniger 3. adj. rohy nesoucí,

rohatý, parohaftý.
cornipes, dis aďj. rohonohý, ko

pytnatý.
eornix, cis f vrána.
cornů, is 2 roh, zobák, věci

z rohu: roh k troubení, luk,
miska, nálevka, špice přílby,
knoflík na holi; cornua anfen
nae konce; růžek měsíce, ra
meno řeky; špice horská, před
hoří; kraj místnosti, sedadel;
křídlo vojska.

cornum, i“ plod i strom dří.
nový.

cornus, i / (Us) dřín.
corollárium, i n čestný dar, pří

davek, dodatek.
corona, ae f věnec, kruh; sou

hvězdí Koruny; ©. honoris
čestný věnec; sub c. vendere
do otroctví prodati.

coronArius 3. adj.
(aurum).

Corončě, 6s f m v Messenii, aďj
Coroneus 3. (ager).

Coronea, ae / město v Boiotii

věncový

131). L.-Č.

corv=us

Cěóroneus, i m král fokidský,
jehož dcera ve vránu proměněna.

Córonides, ae m syn Koronin
Aeskulap.

Coronis, dis matkaAeskulapova.
cÓrono, šre věnčím, obklopuji.
corpěreus 3. adj. tělesný, masitý.
corpus, čris » tělo, trup, maso;

mrtvola ; podstata, tresť,soubor,
celek, sbírka, těleso, dílo.

correctio, onis „/f polepšení,
oprava.

COrrector, is m oprávce.
correptě aďv. zkráceně.
CorTeus, i m vůdce Bellovaků.
corrigia, ae f řeméneku obuvi.
COrTÍEO,čre, exi, ectum rovnám,

opravuji, na-, polepšuji.
„corripio, šre, ui, reptum uchvá

titi, na sebe strhnouti, zachvá
titi, napadnouti; se c. vzcho
piti se; gradum ce. urychliti;
campum c. přeběhnouti; okou
zliti, unésti; plísniti (Aetum,,
udati, obžalovati. [žuji.

corroboro, are sesiluji, po-, otu
corrodo, čre, si, sum rozhlodati.
COFYr0g0,Are sežebrati, vyprositi,
COITTUSO,Are svraštiti,
COrrumpo, čre,upi, uptum kazím,

mařím,porušuji, na mizinu při
vádím; podplácím, svádím;
překrucuji, falšuji.

COTTUuo,čre, ui sesouti, sřítiti 86,
klesnouti.

corruptela, ae / svádění,zkáza.
corruptio, onis/ zkáza,porušení.
corruptor, is m rušitel, svůdce.
Corsicanus 3. korsický.
Corsus, i » pl. Korsičané ; i jako

adj. (agua). (řápka.
cortex, icis m kůra, korek; sko
cortina, ae /f kotel, třínožka

Pythiina; klenba.
Corus, i m severozápadní vítr.
cěrusco, šre mávám, míhám,

kmitám, chvěji se, blýskám se.
cěruscus 3. adj. kmitavý, třpy

tivý.
corvus, i m havran, hák bořicí.
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Corýbas , erěditor

Corýbas, ntis m pl. kněží Ky
belini; adj. Corybantius 3.

Corýcis, dis f pl. (nymphae) ko
rycký; Corýcius 3.; C. specus
na Parnassu.

corýcus, i m pytel pískem ná
plněný k tělocviku,

coryletum, i n lískoví.
corymbifer 3. adj. hrozny bře

čtanové nesoucí.
corylus, i f líska.
corymbus, i mhrozen břečtanový.
Corýthus, i m otec Dardanův;

druh Perseův; syn Paridův.
cos, tis f brus, tvrdý kámen,

skaliny.
Cos (Coos) / ostrov u Karie.
Cósa, ae / přístavní město etrur

ské; adj. Cosánus 3.
Cosánum, i okolí města Cosy.
Cosconius C. praetor za Cicero

nova konsulatu.
costa, ae f žebro, stěna.
costum, i n rostlina zázvorovitá,
Cosyra, ae f ostrov mezi Sicilif

a Afrikou.
cothurnátus 3. na kothurnu vy

kračující, tragický, vznešený.
cothurnus, i m střevíc 8 vysokou

podešví, lovecká bota, tragický
sloh.

cotidiánus 3. adj. denní, každo-,
vezdejší, všední.

cotidié aďv. denně, každého dne.
Cětiso, nis m kníže Daků za

Augusta.
Cotta v. Aurunculeius.

oo 8.(Alpes)kottský.
coturnix, cis / křepelka.
Cótus, i » (Cótys) král thracký

382—356př. K. a jiní pozdější.
Cětyttia, orum n slavnost thrao.

bohyně Cotytto.
Cous 3. adj. kojský; artifex U.

— Apelles; Venus C. obraz jím
malovaný; pošta C.—Philetas;
vestis C. jemný průhledný šat
(i Coa, orum n); Conm, i »
víno k.; subst. Coi, orum Kojští.

1891. L.Ž.

covinarius, i m vozní bojovník.
Crabra agua vodovod u Tuskula.
crabro, nis msršeň.
Crágus, i m pohoří v Lykii.
Cránon, is / m. v Thessalii.
Crantor, is m zbrojnoš Peleův;

filosof akadem.
crapula, ae £ opojení z vína.
crás adv. zítra; budoucně.
crasse adv. hustě, hrubě.
crassítůdo, inis f tlouštka, síla;

hrubost.
Crassus 3. adj.

hustý, sprostý.
Crassus, i m 1. M. Licinius

triumvir s Caesarem a Pom
peiem; 2.M. Licinius syn jeho,
guaestor Caesarův; 3. P. Lici
nius ml. syn triumvirův, legat
Caesarův.

crástinus 3. adďj. zítřejší;
crastinum na zítra.

Crater, is m měsidlo, nádoba ná
olej, otvor sopky, kuželovitá
prohlubeň ; záliv u Bají; sou
hvězdí.

crátera, ae f — crater.
Crátěrus, i m vojevůdce Alexan

dra V.; sl. lékař doby Cicer.
orátes, is f pl. pletivo, roští,

košina; c. pectoris hruď; c.
spinae páteř; c. favorum plástev,

Crátes, čtis m filosof řecký.
Crathis, dis f pohraniční řeka

Lukanie a Brůttia.
Crátinus, i m básník veseloher.
Crátippus, i m filosof peripat.
creátio, onis / volba.
creator, is mstvořitel,zakladatel.
creátrix, cis /ploditelka, rodička.
oreber 3. adj. častý, hojný, hu

stý, bohatý.
crebresco, čre, ui rychle se opa

kuji, jsem častý, tu a tam se
ukazuji, rozmáhám se.

crebro adv. hojně, často, zhusta.
credibilis, e adj. věrohodný,

víře podobný.
credibiliter aďv. věrojatně.
creditor, is m věřitel.

tlustý, silný,

in
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crédo crňentus

erédo, čre, didi, ditum věřím,
svěřuji, důvěřuji, půjčuji; my
slím, tuším, trvám.

erédůlitas, tis / lehkověrnost.
credulus 3. adj. lehkověrný,

snadno věřící.
Crčměra, ae / říčka v Etrurii;

adj. Créměrensis, e.
cremo, re pálím, spaluji.
Crémona, ae." m. v Gallii před

alps.; adj. Cremonensis, e.
Cremutius, i m Cordus dějepisec

říms. (volím.
ereo, are plodím, tvořím,působím;
Creon, tis m král korinthský.
crěpída, ae f podešev.
crěpidátus 3. podešvemi obutý;

c. fabula zvl. druh tragoedie.
erepido, Ínis £ vysoký břeh.
erěpito, áre rachotím, klepám,

klapám (zobákem), řinčím, pras
kám. (řinčení.

crěpitus, us mrachocení, klapání,
crěpo, áre, ui, itum řinčim, kla

pám, praštím, rachotím atp.;
žvaním, tlachám.

erěpusculum, i » soumrak.
Cres, tis m, Cressa, ae / Krefan,

-ka; i jako aďj. kretský.
Cresco, čre, vi, rostu, vzmáhám,

povznáším se, nabývám mysli.
Creta, ae f ostrov v moři Stře

dozemním; acdj. také Cresius
(-ss-) 3. a Cretaeus 3.

ereta, ae / křída, bílá hlinka:
přen. znamená něco příznivého.

Crétensis, e aďj. kretský ; subst.
p!. Kreťfané.

Creticus 3. adj. kretský,
Cretis, dis / Krefanka.
cretGsus 3. adj. na křídu bohatý.
crétula, ae / bílá hlinka pečetní.
Creůisa, ae f 1. dcera Kreontova ;

2. dcera Priamova, choť Aeneo
va; 3. přístav v Boiotii.

eribrum, i 1 síto, řešeto.
crimen, inis » obvinění, žaloba;

vina, zločin; crimini do viním.
eriminátio, onis f obvinění, ža

loba.185]| L.-Č.

criminator, is » pomluvač, ža
Jobník.

criminor,šri obviňuji,nařknouti.
criminosé, adďv. pomlouvačně,

sočivě. |sočivý.
criminosus 3. aďj. pomluvačný,
Crimissus, i m řeka na Sicilii.
erinális, e adj. vlasový; crinale,

is 2 ozdoba do vlasů.
crinitus 3. vlasatý; stella c. vla

satice.
crinis, is m vlas; ohon komety.
Crispo, are kadeřím ; mávám.
crispus 3. ad). kadeřavý.
crista, ae / hřebínek,chocholka,

chochol. [cholatý.
cristatus 3. hřeben mající, cho
Crithotě, 6s / město u Helles

pontu. [rannů v Athenách.
Critias, ae m náčelník 30 ty
criticus, i m kritik. |kratův,
Crito, onis m žák a přítel So
Critělaus, i m filosof perip.;

Sicilan z Henny.
crócěus 3. adj. šafránový.
erocodilus, i m krokodil.
Crocus, i m (-um, i ») šafrán.
Croesus, im bohatý král Lydie;

boháč vůbec. [ta.
crotálum, i » klepačka, kastaně
Crčton, is c. m. v Bruttiu; adj,

Crotoniensis, e; subst. Úro
toniátes, ae m Krofoňan.

crňciámentum, i z trýzeň.
cruciatus, is m muky, trápení;

poprava.
crňcio are trápím, mučím.
ertidělis, e aďj. ukrutný, nelí

tostný.
erudelitas, tis £ ukrutnost.
crudeliter adv. ukrutně, krutě.
crudesco, Sre, ui prudším se

stávám.
crůdus 3. adj. krvavý, syrový,

neupravený, nezralý, mladý,
tvrdý, surový, bezcitný, ukrut
ný. [zbrotiti.

crňento, re krví poskvrniti,
crňentus 3. adj. krví potřísněný,

krvavý, krvežíznivý.
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crůména Cupifdo

crůměna, ae / měšec na peníze,
pokladna.

crňor,ism vytékajícíkrevvražda.
eruppellarii, orum m šermíři

gallští v krunýře odění.
crus, Uris z holeň, noha.
crusta, ae / kůra, skořápka,po

lovypuklá práce.
crustůlum, i» pamlsek,cukroví,
crustum, i z jemné pečivo, cu

kroví.
Crustůměria, aefm. v Sabinsku.
Crůx, čcis/ kříž; trýzeň, neštěstí.
cůblcňláris, (-ius 3.), e aďj. do

ložnice, v ložnici, subst. cabi
cularius, i = komorník.

cůbícaulum, i » ložnice.
cůbile, is n lože; pelech, doupě.
cůbital, is n lenoška, polštář.
cňbitalis, e adj. loketní.
cůbito, are léhám, líhávám.
cůbitus, i m (-um, i ») loket.
cůbo, are, ui, itum ležím, spím.

nízko ležím.
cucůlus, im kukačka (přezdívka

líných rolníků čekajících 8
prací, až kukačka zakuká!.

ciias, tis zájm. táz. odkud po
cházející?

etiius 3. zájm. láz. čí?
culcita, ae f polštář, poduška.
cůlleus, i m (cůileus) měch ko

žený.
eňlex, icis m komár.
cůlina, ae f kuchyně. [hřeben,
calmen, řnis 2 vrchol, témě,
culmus, i m stéblo.
culpa, aefvina; pád; věcškodná.
culpo, are haním, obviňuji.
culpátus 3. hany hodný.
cultellus, i m nožík.
culter, ri m nůž.
cultio, onis f vzdělávání pole.
cultor, is m vzdělavatel, pěstitel;

ctitel; obyvatel. (telka.
eultrix, icis f pěstitelka, obyva
cultiira,ae/f vzdělávání,rolnictví;

vzdělání; ctění.
cultus 3. vzdělávaný, pěstěný, vy

strojený, vzdělaný, ušlechtilý.

187). L.-Č

cultus, s m vzdělání, vzdělá
vání ; bohoslužba; způsob života,
život, živobytí; oděv, šatstvo;
úprava, ozdoba.

cůlullus, i m obětní miska, číše.
cum s abl. s (společenství,

okolnost, způsob).
cum <p.když, kdykoli; poněvadž,

ježto, protože; ač, ačkoli; tím,

že; Adežto; cam — tum jak —
Cumae, arum f osada chalkidská

v Kampanii; adj. Cumaeus 3.
a Cimanus 3.

cumba v. cymba.
cůměra, ae f truhla na obilí.
cůminum, i 2 (cyminum) kmín.
cam primam sv. jakmile.
cůmůlatě ud». vrchovatě.
cůmůlo, are hromadím, dovršuji,

plním.
cůmůlus, i m hromada, přemíra.
cunábula, Orum ». Kolébka;

původ.
cunae, rum f kolébka, hnízdo.
cunctabundus 3. váhavý.
cunctanter aďv. váhavě, pomalu.
cunetfátio, onisf váhání, průtahy.
canctátor, is m vahatel, roz

vážlivý.
cunctor, ári váhám, rozmýšlím

se, otálím, [celý.
ciinctus, 3. veškeren, všechen,
cuneátim aďv. klínovitě, v klínu,
cůneatus 3. klínovitý.
cůnečlus, i m klínek.
cňůneus, i m klín; klínovitý šik;

klínovitá řada sedadel.
cůniculus, i m králík; podkop.
Cunnus, i mženské ohanbí, meta/.

žena,
cupa, ae f džber, káď,sud.
cipědia, ae / mlsnost.
cupidé adv. dychtivě.
cůňpidineus 3. Kupidovi patřící.
cůpiditas, tis f žádost, chtivost;

oddanost, zvědavost; lakota.

cupido, inis f dychtivost, touha;chtíč.
Cupido, inis m = Amo..
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cůpídus

oňpídus 3. adj. žádostivý, dy
chtivý; zamilovaný; lakotný;

„strannický.
cňůpio, re, Ivi, itum žádám, přeji

si; nakloněn jsem (alcui).
cupressetum, i 1 háj cypřišový.
cůpressěns 3. cypřišový.
cůpressifer 3. cypřiše nesoucí.
cůpressus, i f cypřiš, skřínka

ze dřeva cypřišového.
CUr adv. proč? nač?
cura, ae J péče, starost, obava;

řízení, správa; strážce; Bpis
pečlivě vypracovaný; starost,
trýzeň lásky; milenka.

curalium, i » v. coralium.
curátič, onis / obstarávání, opa

trování, správa, péče; poruč
nicíví.

cůrátor, ism dohlížitel,poručník.
curatus 3. pečlivě provedený,

pečlivý, borlivý.
curcůlio, Onis / pilous.
Cůňrensis, e adj. kurský, pl.

obyv. Kur.
Cůres, ium m m. v Sabinsku.
Ciirétes, um m staří obyv. Krety.
Cůretis, dis f (terra) kretský.
ciria, ae / kurie, jedno z 30od

dělení, v něž Romulus lid roz
dělil; budova zasedací, radnice;
chrám pro bohoslužby kurií.

cúrialis, e adj. z téže kurie.
CuriAtii, orum m albanská troj

čata padší v boji s Horatii.
cfiriátim adv. po kuriích.
ciiriatus 83.kuriatní.
Curicta, ae / ostrůvek v moři

Adriat. (Veglia) proti pomoří
Hlburnskému.

Curicum, i » hlav. město na
ostrově Curictě.

Curio, O0.Soribonius tribun lidu.
cňirio, Onis m kněz kurie.
cůriosé adďv.pečlivě.
Curiosolitěs, um = (ae, arum)

pomořané bretanští.
ciiriosus 3. adďj. pečlivý, čilý.
cůris sabinsky: oštěp.
Ciro, re starám se,189]| L.-Č.pečuji,

cýbaens.

s gerunď. dávám; obstarávám;
spravuji úřad, velím; ošetřuji,
léčím; zaplatiti; ne cures buď
bez starosti.

curriculum, i n běh (o závod),
závodiště, průběh, dráha, vůz.

CUTT0,čre, cucurri, curseumběží m,
jedu, pluji.

CurTuUS,is m vůz, spřežení.
cursim aďv. běžně, rychle.
cursito, Are pobíhám.
cursor, Oris m běhoun, rychlý

posel.
cursus, s m běh, plavba, jízda,

směr; dráha; c. tenere směr
udržeti.

Cartius říms. rod: A. C. Rufua
dějepisec; adj. lacus C. místo
na foru římském.

curto, are krátím, komolím.
cartus 3. zkrácený, zkomolený.
cůrulis, e adj. k vozu patřící;

kurulský; sella c. křeslo kon
sulů, praetorů a aedilů.

curvámen, inis 2 zakřivení,
klenba.

curvátura, ae / zakřivení,
CUrVOo,Are zakřivuji, ohýbám,

podrobuji si.
curvus 3. adj.

zprohýbaLý,
cuspis, idis f hrot, bodec, špice,

oštěp, trojzub Neptunův.
custodia, ae f stráž, hlídka; hlí

dání, vězení;strážnice;celní stráž.
eňistodio, re. střehu, hlídám; c.

me mám se na pozoru; chovám,
opatruji. |zorce

custos, dis m strážce, hlídač, do.
cůtis, is f kůže; cutem curare

těla si uleděti,
Cýšné, 68s/ pramen u Syrakus

a nymfa jeho. [drova.
Cyáněč, 8s nymfa, dcera Maian
Cyňneae, rum / ostrovy Sym

plegady při vchodu do Čer.
Moře. | sextariu.

cřáthus, i mpohár,číše; míra =
cýbaeus 3. adj. baňatý; navis c

druh lodí přepravních.

křivý, zabnutý,
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Cýběle DAmásíppus

Cýbělě (-be) 68/ fryžská bohyně,
říms. Magna mater; hora ve
Frygii; adj. Cybělelus 3.

Cyclades, um / ostrovy v moři
Aigaiském.

cýclicus 3. kyklický,
Cycloópius 3. Kyklopův.
Cýclops, is m Kyklop, obyč. Po

lyfem; plur. báječný národ,
jemuž se připisovala prvotnívzdělanost;mythol.| synové
Urana a Gaie,

cycneus 5. labutí.
cycnus, i m labuť; c. Dircaous

Pindar.
Cýcnus, i m syn Apollinův; syn

Neptunův v labuť proměněný;
král Ligurů; adj. Čycněius 3.

Cýdonia, ae f m. na Kretě; adj.
Cydoněus 3. a Cýdonius 3.

Cygnus v. Cycnus.
cylindrus, i m válec.
Gyllené 68s 7 pohoří arkadské,

rodiště Merkurovo; adj. Cyl
lenéus 3., Cyllénis dis (/;
Cyllénius 3. (proles) — Cephalus,syn© Merkurův;subst.
Cyllenius — Merkur.

Cymaeus 3. z Kym (aiols.)
cymba, ae f (cumba) člun.
cymbálum, i n cymbál.
cymbium, i » nádobka podoby

člunu.
Cyme, 8s “ 1. město v M. Asii

na pobřeží ionském; 2.
Oumae.

cýnicus 3. adj. kynický; subst.
kynický filosof,

Cýněsarges, is gymnasium
u Athen.

Cýněsura, ae / Malý Medvěd.
Cynthus, im hora na Delu; adj.

Cynthius 3.a subst,m= Apollo,
= Diana.

cy parissus v. cupressus.
ypárissus, i m miláček Apol
linův v cypřiš proměněný.

Cyprii, orum m obyv. ostrova
Kypru.

Cyprus, i / ostrov v Středo
zemním moři; adj. Cyprius3.

Cypsělus, im samovl.korinthský.
Cyrenae, rum / osada řecká

v sev. Africe; aďj. Cýréná
icus 3.

Cyréně, 68sf nymfa, matka Ari
staeova.

Cyrneus 3. adj. korsický.
Cyrus, i m 1. zakladatel, říše

perské; 2. králevic perský,
bratr Artaxerxův.

Cýthera, ae / ostrov u Pelopon
nesu (Cerigo); Cythěreis =
Venus; adj. Cythěrelus 3. a

Cythěreus 3. i Cytheriácus3.Cythnos, i f ostrov kykladský.
cýtisus, i f (-um, i n) vojtěška.

ytorus, i m pohoří v Paflagonii
bohaté dřevem zimostrázovým;
adj. Cytoriacus 3.

Cyzicus, i f město u Propontidy
v M. Asii; adj. Cyzicenns 3.

D.
D. předejmení Decimus.
Dáci, orum m kmen thracký ve

vých. Uhrách.
Daedžlus, i m umělec myth.,
budovatel labyrintu kretského;

adj. Daedalěus 3.
daedálus 3. adj. umělec(ký).

141). L+Č

Dáhae, árum m kmen skythský
za Kasp. jezerem.

Dalmětae, arum = Dalmatové.
Dalmětia, ae f Dalmacie; aďj.

Dalměticus 3.
dáma, ae c. (kamzík), daněk.
Dáměsippus, i m stoupenec Ma

riův ; směšný filosof stoický,
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damnátio decempěda

damnátio, onis f odsouzení.
damnáatorius 3. aďj. odsuzovací.
damnátus 3. adj. zavržený, zlo

činný.
damno, áre odsuzuji; zavrhuji,

neschvaluji; závětí zavazují
k..; voti damnaridojíti splně
ní žádosti. [livě.

damnosé aďv. se škodou, škod
damnosus 3. adďj. škodný,

zhoubný.
damnum, i » ztráta, škoda;

ujma, pokuta; chyba, úhona;
předmět ztracený, osoba škodu
působící; d. contrahere, facere
šk. utrpěti.

Damon, is mPythagorovec, přítel
Fintiův; hudebník, učitel Sokratův.

Děnšé, es /f. dcera Akrisiova,
matka Perseova; adj. Daně
eius 3.

Dánšídes, um f dceryDanaovy.
Dánáus, i m syn Belův; bratr

Aigyptův, oteo 50 dcer; adj.
Dánáus 3. — řecký, subst.
Danai, orum m = Řekové
(D-us přesídlil do Řecka).

Danůvius, i m (horní) Dunaj.
daphne, 65/ vavřín; dc. Peneiova

ve v. proměněná.
daps, is / hostina, hod, jídlo.
Darděnia, ae£m.svz. odAbydu;

básnicky — Troia.
Dardani, orum m národ sídlivší

v nynějším záp. Bulharsku.
Darděnus, i m syn Diův, praotec

králů trojských; adj. Dar
dánus 3.

Dáreus, 8i m král perský.
Datames, is m vojevůdce perský.
dňtio, Onis / dávání, udílení;

právo darování neb Prodeje.
Dátis, idis, im mvojevůdceperský.
dátor, is m dárce.
dátum, i 1 dar.
Daulis, dis /f m. ve Fokidě;

Daulias, dis£ ales = Prokne;
adj. Daulius 3.

Daunus, i m myth. král v již..

143) L.-Č.

Italii, otec Turnův; adďj.Dan
nius 3.

dě předl. 8, abl. 8, se; ze (de foro,
diem dedie), za (multa de nocte);
o slok. iakkus.; stran, vzhle
dem k (de rebus suis), co
do; pro, po, dle; de tempore
v obvyklou dobu.

dea, ae f bohyně.
děalbo. re obíliti.
děambůlo, áre procházím se až

do únavy
děarmo, Ařeodzbrojuji.
debacchor, ári až do únavy-hý.

řím, vybouřiti 80, za — si.
debellátor, is m podmanitel.
debello, are válku skončiti, do

bojovati, vy—, zcela pokořiti.
děbeo, 6re, ui, itum mám po

vinnost, mám, musím, jsem po
vinen, dlužen, zavázán jsem,
děkuji za . .; urbem debeo jsem
určen založiti město; ludibrium
d. jsem na posměch.

děbilis, e adj. ochrnutý, slabý.
debilitas, tis f slabost, ochrnutí,
debilitátio, Onisf ochabnutí.
debilito, are seslabuji, vysiluji;

pass. ochabuji, klesám.
debitio, onisf dluh.
debitor is m dlužník.
debitam, i n závazek, dluh.
debitus 3. povinný, dlužný,

morti d. smrti propadlý.
děcanto, are odzpěvuji,

přestávám zpívati.
děcedo, čre, cessi, cessum sestu

puji, U-, odtáhnouti, zapadám
(sol), sejíti se světa, zemříti;
uchyluji se (de via, de ofiicio);
přestávám, mizím, ubývám (for
mido, agua, ira).

Děcelea, ae f městečko v Attice
na hranicích Boiotie.

decem deset; decem primi deset
předních senatorů.

December, is m prosinec; adďv.
decembris, e.

decempěda, ae / měřítko desí.
tistopé.

pro-,
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decempědďator děcňmánus

decempědátor, is m měřič.
decemplex, icis desateronásobný.
decem“vir, im decemvir, desítipán

(různí úředníci); ad). decem
vírális, e (odium záští protid).

decemvirátus, is m úřad decemvira.
decens,tis slušný, náležitý; sličný.
děcenter adv. slušně, cudně.
decentia, ae f slušnost.
decerno, šre, crévi, crétum roz

hoduji, určuji, stanovím; usnájímse(senatus| decrevit);
acie d. rozhodnou bitvu svádím.

děcerpo, čre, psi, ptum otrhávám,
česám; požívám. [bojem.

decertátio, onis / rozhodnutí
děcerto, Are rozhodný boj svá

dím, věc bojem rozhoduji.
decessio, onis f ustoupení, od

chod, ubývání,
děcessor, is m odstupující úřed

ník — předchůdce v úřadě.
decessus, Us ústup, odchod;

smrt; d. aestus odtok, odliv.
děcet, uit, sluší se.
Decetia, ae „/f (Decize) město

Aeduů na prav. břehu Ligera.
děcido, čre, cidi, spadnouti; kles

nouti, podlehnouti; padnouti
(= zemříti), spe v naději býti
sklamán; upadnouti (in frau
dem), vy-, vymizeti (pectore).

děcido, čre, di, sum odřezávám,
u-, utfnám; rozbíjím, rozho
duji, končím, vyrovnávám (ne
gotia), dohoduji se.

deciés (-ns) desetkrát.
děcima, ae f desátek,
děcímánus v. decumanus,
děcipio, čre, cépi, ceptum klamu,

podvádím; mařím, trávím; mi
nouti, ujíti čemu; via decipi
ohybiti se cesty; pass. také —
zapomenouti.

decisio, Onis f rozhodnutí, do—.
Děcius, i m rod římský: pater,

Alius (Mures) nepos podstou
pivší dobrov. smrt za vlast.

declámátio, Onis/ řečnické cvi145)| D+Č.

čení, deklamace; prázdné po
vídání.

declámátor, is « deklamator,
krasořečník.

děclámátorius 2. řečnický.
declamito, áre v řečnění se cvi

čím ; horlivě, prudce mluvím.
děclámo, re mluvím o. ., před

náším, řečním; ve šp. sm. de
klamuji.

děcláro, šre objasňuji, znázorňuji,
dokazuji, líčím, prohlašuji, ozna
muji, provolávám.

declinatio, onis f odchýlení, vy
bočení; vyhnutí se.

děclino, are odobyluji, odvracím,
zahýbám, u—, vy— se.

declivis, e adďj. mírně spádný,
stoupající ; subst, declive, sráz,
svah.

declivítas, tis £ sklon, svah.
děcoctor, is m marnotratník,
děcělor, isadj, vyrudlý ; osmahlý;

zvrhlý.
decoloráatio, onis f vyrudlost;

zohyzdění. [tvořuji.
děcoloro, are barvy zbavuji, zne
děcoguo, čre, xi, ctum odvařuji,

B—, Za—, VY—; tavením vypa
řuji; promarniti, úpadek učiniti;
decoctus 3. mdle sladký,

děcor, is m slušnost, krása, půvab.
decoré adďv,slušně, ozdobně,
děcěro, re zdobím; uctívám,

oslavuji.
děcorum, i » slušnost.
děcorus 3. ad; slušný, ušlechtilý,

ozdobný, sličný, půvabný.
děcrčpitus 3. vyžilý, sešlý.
děcresco, čre, 6vi, 6tum ubývám,

opadávám, zmenšuji 8e, mizím.
děcretum, i » rozhodnutí, usne

sení, nález; zásada, filos. učení;
decreto sto nálezu se podrobuji.

děcůmánus 3. desátkový (fru
mentum), k desáté kohortě pa
třící (miles); porta d. v táboře
brána zadní od nepřítele od
vrácená; subsť. nájemce de
sátku, femina d. jeho žena.
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děcůmátes defero

děcňmátes, ium « adj. desát
kový (agri).

děcůria, ae f dekuria, třída; sbor.
děcůriatio, Onis f (-us, Us m)

rozdělení dle dekurií.
děcůrio, onis m náčelník dekurie

jízdné; člen senatu v munici
piích.

děcůrio, 4re dle dekurií dělím.
děcurro, šre, cůcurri, cursum

sbíhám, dolů se snáším, pro
bíhám, do-, proháním se, ma
nevruji; útočiště beru; běžím,
spěji; objíždím (rogos); běžně
pojednávám o. .; dokonávám,

* končím.
decursio, onis f vpád, přepadení

(s výšiny); cvičení vojenské
(parádní).

decursus, s m seběhnutí, stékání;útok,© manevrování;
rhythmický spád verše. [cený.

decurtátus 3. zkomolený, zkrá
decus, čris » okrasa, ozdoba,důstojnost,© slušnost,půvab,

lesk; ctnost, čest, sláva; plur.
slavné činy.

děcusso, áre křížem dělím.
decůtio, čre, ssi, ssum střásám,

(bleskem) srážím, shazuji, shádeděcet.uitneslušíse.— [ním.
deděcěoro, are ohyzdím, zneuctí

vám, hanobím.
dědecórus 3. nečestný, ohavný.
dédecus, čris n nečest, zneuctění,

hanba, pofupa, nečestný čin,
neřest. [svěcení, po-.

dedicátio, Onis f věnování, za
dědico, Are udávám (census);

věnuji, zaslibuji, zasvěcuji
dědignor, ari odmítám, za-, po

hrdám. [odvyknouti.
dědisco, čre, didici odučiti se,
děditicius 3. adj. vzdavší se,

podmaněný, podrobený.
deditio, onis f vzdání ge.
deditus 3. oddaný, nakloněný.
dědo, čre, didi, ditum odevzdá

vám, vydávám, vz-; d. me
vzdávám se, oddávám 86.147)| L.-Ó.

dědoceo, re odnaučiti.
dědůco, čre, xi, ctum svádím

(dolů), spouštím (naves) přivá
dím, odvádím, u-; dovážím,
dopravuji; filum d. upřádám,
8-; tkám; carmen, versus d.
„skládám ; dělím (carmina); co
loniam d. zavádíne a tím: za
kládám; provázím za příčinou
pocty; zmenšuji, odčítám (num
mos).

děductio, onis f odvedení, za-,
založení kolonie; zahnání, vy
puzení; stržení, srážka na pe
nězích ; důkaz, vývod.

deductor, is m průvodce.
děductus 3 protáhlý; slabý;

jemný. |nění.
deductus, s m aguarum odvod
déerrTo, are zblouditi. [nost.
defatigatio, Onisf únava, umdle
defatigo, are unavuji,defectio,© onis© fodpadnutí,

vzpoura; lunae zatmění; animř
ochabnutí, malomyslnost.

defectus 3. sesláblý; vysílený;
(na mysli) pokleslý. [zatmění.

defectus, us m ubývání; solis
defendo, čre, di, sum odrážím,

hájím, bráním, odvracím, bel
lum ilatum d. vedu válku
obrannou; zastávám se, z. něco.

derensio, Onis,/ odvrácení, obra
na; hájení.

děfensito, re obhajuji (často,
úsilovně). [lovně).

defenso, are hájím, bráním (úsi
defensor, is m obhájce, ochrán

ce; pl. ochranné trámy.
děfero, ferre, tuli, látum dolů

snáším, od-, dopravuji (copias);
přenáším, překládám (castra);
zaháním (navem ; pass. dostá
vám se; vznáším (ad consilium)
uděluji, propůjčuji, nabízím
(regnum); oznamuji, zvěstuji,
zprávu podávám; udávám, ža
luji (reos); podání činím, jmění
přiznávám ; doporučuji; delatnm
accipio darem přijímám
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dětervesco

defervesco, čre, ui vybouřiti se,
vykvasiti, „ný.

defessus 3. adj. unavený, umdle
deficio, čre, féci, fectum odpadnouti;© opustiti;© docházím,

nedostávám se, chybím; ubý
vám, mizím, umdlévám; sol
deficit zatmívá 86; animo d.
klesám na mysli, pozbývám
ducha, omnia me d -unf nevím
si rady; pass. deci auxilio
nemám, nedostává se mi.

deligo, čre, xi, xum vrážím, za-;
vbodám; oculos upírám zraky;
in mentibus vstěpuji; upevňuji
(virtus est defixa); nezvratně vy
povídám; zaklínám. |muji.

defingo, čre, nxi vytvářím, for
définio, ire omezuji, vy-, určuji,

stanovím; končím,
definité adďv.určitě, přesně.
definitio, Onis/ vymezení, urče

ní, výměr. [zovací.
definitivus 3. určovací, vyme
definitus 3. určitý, určený, vy

mezený, zřetelný.
defixus 3. upevněný, při-, upře

ný, nehybný, strnulý; zahlou
baný. (shoření.

deflagrátio, onis f vzplanutí,
deěflagro, are vzplanouti, shořeti;

přech. spaluji.
deflecto, čre, xi, xum uhýbám,

za-, odbočují, odchyluji (se);
překrucuji (verba).

defleo, re, 6vi, tum oplakávám.
defloresco, čre, ui odkvétám.
defluo, čre, xi, xum stékám, od

tékám, splývám, přestávám téci;
sešinuji se, sklouzám; plynu
(merces); sestupuji (eguo), pře
cházím; rozplývám 86, mizím,
přestávám, odpadám, vy-.

defódio, čre, di, ssum vykopá
vám, Z-; Z8-.

deformis, e adj. beztvarý, ne
úhledný, šeredný ; potupný; od
porný, mrzký.

dorormitas, tis f znetvoření, ne
sličnost, ohyzdnost, mrzkost.149]| L.-Č.

děiectio

deformo, šre znetvořuji, hyzdím;
vytvářím; zneuctívám, tupím.

defraudo, čre klamu, čidím,
ohelstíti.

deftrenátus 3. bezuzdný.
děfrico, re, ui, ctum otírám,

na-, vochluji.
defringo, čre, frégi, actum ula

muji, pře-.
detůgio, čre, fugi,

prchám, vyhýbám se.
defunctus 3. mrtvý.
defando, čre, di, sum slévám, od-,

odsypávám,
defungor, i, netus sum věo od

bývám, končím, zbavuji se;
dokonávám, umírám.

degener 3. aďj. zrůdný, zvrhlý,
nepravý, nešlechetný,

děgěnero, are zvrhnouti se, od
roditi se; kazím, hanobím.

dego, čre, děgi čas trávím, pro
zívám, žiji.

děegrandinat krupobití přestává.
děegrávo, are stlačuji, tlačím,

tížím, obtěžuji.
děgrědior, i, ssus, sum sestupuji,

odcházím.
děgusto, are ochutnávám, povrch

ně se dotýkám, p. poznávám.
děhinc adv. odtud, od nynějška.
děhisco, čre, ivi rozstoupiti se,

puknouti.
děhěnestámentum,i nzneuctění.
děhortor, ári zrazuji,vymlouvám.

fugituro

.Déianira, ae / do. Oineova, chof
Herakleova.

děício, čre, ičci, iectum svrhnouti,
shoditi, strhnouti, zahnati (na
ves), sehnati (hostes muro);
odraziti, 8-; vhoditi (sortes in
urnam), zbaviti čeho, vypuditi
(de possessione imperii); pova
Jiti, skoliti, usmrtiti; s očí od
vrátiti, skloniti, sklopiti (caput);
pohoditi, odstraniti, vzdáliti
(metum); odvrátiti de sententia),
z rovnováhy přivádím,

deiectio, onis f zapuzení z ma
jetku.
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děiectus děmereo

dělectus, is m shazování; svah,
sklon, sráz.

dein v deinde.
deinceps aďv. po sobě, za sebou,

dále, potom. [druhé.
deinde, adr. odtud; potom, za
Deíphobe, 68sf dcera Glaukova.
Děiphěobus, i m syn Priamův,

manžel Helenin.
Deičtarus, i m král armenský

za doby Caesarovy.
deiungo, šre vypřahám.
delábor, i, psus sum smeknouti

se, snésti se, sklesnouti; s cesty
sejíti, upadnouti v.. (ad ino
piam).

dělámentor, ari oplakávám.
dělasso, are unavuji.
dělátio, onis/ udání, žaloba, denunoiace.
delator, is m udavač.
delectámentum, i 1 zábava.
delectátio, onis/potěšení, rozkoš.
dělecto, are těším, bavím, pass.

bavím se, mám zalíbení.
delectus 3. vyvolený, vybraný.
delectus, s m výběr, volba;

odvod, lidé odvedení.
delégo, šre posílám, vysílám ně

koho, vznáším něco na koho;
svaluji, svádím, přičítám za
vinu neb za zásluhu.

deělenimentum, i » prostředek
utišující ; vnadidlo.

delenio, ire utišuji, mírním,
vnadím, zaujímám, okouzluji,

dělénitor, is m tišitel, krotitel.
děleo, Sre zahlazuji, ničím (bo

řím, vyškrabuji, vymazuji ap).
Deliacus 3. delský.
deliberabundus 3. pečlivě uva

žující, v myšlení pohřížený.
deliberátio, onis £ rozvažování,

u-, rozvaha, ú-.
deliberátivas 3. uvažovací, roz-.
deliberátor, is m uvažovatel.
dehbero, are uvažuji, roz-, ra

dím se, uzavírám.
dělibo, are sbírám, ochutnávám;

ubírám, zmenšuji.151]| L.-Č.

dělibro, are oloupati.
delibuo, Sre, ui, Utumpostříkati,

potříti, na-, pomazati.
delicátě adv. bujně, rozmařile;

půvabně, taktně.
delicátus 3. vnadný, rozmařilý,

půvabný, vybraný.
deliciae, arum f rozkoš, požitek,

blaho; konkr. miláček, -enka
(potěšení).

dělictum, i » přestupek, pokle
sek, provinění.

děligo, Are přivazuji, u-, ob-.
deligo, čre, lěgi, lectum vybírám,

volím; sbírám (vojsko).
dělinguo, čre, igui, ctum chybuji,

proviňuji se
děliguesco, čre, oui tavím se,

taji, rozplývám se, mizím.
delírátio, onis f potrhlost, poše

tilosf.
děliro, are potrhlý, pošetilý jsem,
délirus 3. potrhlý, nesmyslný.
delitěsco, šre, litui sohovávám se.
delitigo, are do únavy se hádám.
Delinm, i » m. v Boiotii.
Delius 8. delský; Delia — Diana.
Delos, i / ostrov v Aigaiském

moři, rodiště Apollinovo a
Dianino.

Delphi, orum m město ve Fokidě
s věštírnou Apollinovou; adj,
Delphicus, 3.

delphin, inis a -nus, i m delfí
(i souhvězdí)

delůbrum, i » chrám, svatyně
dělůdo, čre, si, sum šálím, pod

vádím.
delumbo, re oslabuji.
Děémades, is m řečník athenský,
demědesco, čre, ui zvlhnouti.
děmando, are svěřuji, odporou

čím.
demens, tis aďj. nesmyslný, po

třeštěný.
dementer aďv. šíleně, nesmyslně.
dementia, ae / nerozum, bláz

novství, pošetilost.
demereo, Sre, ui, tum zasloužiti

se, zavázati si, získati.
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— demergo dens

děmergo,čre,si,sumponořiti,| démolior,irisevaliti,strhati,
potopiti. pokořiti. sbourati, rozmetati. [rání.

démetior, iri, nsus, sum přeměřiti,
-, od-, uvážiti.

deměto, čŠre, ssui, ssum požíti,
posekatij utrhnouti, useknouti.

Démětrius, m 1. Poliorcetes syn
Antigonův; 2. Phalereus žák
Theofrastův; 3. Pharius král
illyrský.

démigrátio, čnisvystěhování se.
démigro, are vystěhovati se,

opustiti, vyprázdniti; zemříti.
démínno, čre, ui, Utum umen

šuji, oslabuji, ujmu činím.
demintutio,onisfumenšení, ujma,

ztráta; capitis d. ztráta práv
občanských.,

děmissé adv. poníženě, malo
myslně.

děmissio, Onisf spuštění; animi
malomyslnost.

děmissus 3. spuštěný, svislý,
skloněný ; nízký, hluboký, po
nížený; nuzný, chatrný; tichý,
slabý (vox).

démitto, čre, si, ssum spouštím,
za-, skláním, shazuji, skládám,
ukládám (cibum jin alvum),
vháním (eguum in flumen),
vrážím (ferrum in ilia), za
(sublicas , sesílám (imbrem),
klopím (oculos); d. me spouštim
se, sestupuji, skláním se (ad
aurem); dolů svádím; de caelo
demittor spadám s nebe — zá
zračně vznikám; větěpuji si (in
pectus), pohrouzím 8e v něco,
zahloubávám se; snižuji se (ad
adulationem); animum d. ma
lomyslním.

demiurgus, i m nejvyššíúředník
v někt. řec. obcích.

dém0, čre, mpsi, mptum snímám,
beru; caput stínám; dempto
auctore nehledí-li se k původci.

Deéměcritus, i m filosof z Abdery;
adj. Democriteus 3.; sudvě.
Democritii (-ci) stoupenci De
mokritovi.

153] L.-Č.

demolitio, Onis / skácení, sbou
demonstrátio, onisf ukazování,

vylíčení, znázornění, popis,

voanození; epideiktický druhřeči.
demonstrátivus 3.snázorňovací;

epideiktický (causa).
demonstrátor, is m ukazatel.
děmonstro, are označuji,okazuji,do-líčím,© poznamenávám,

uvádím.
deměrior, i, mortuus sum odu“

mírám.
deměror, zdržuji, za-, protahuji,

překážím; prodlévám.
Démosthěnés, is m nejslavnější

řečník řecký.
demoveo, Sre, vi, tum odstraňuji,

odpuzuji, za-, odháním; odvracím;© imumdestatuzrov
nováhy přivádím.

demugitus 3. bučením se rozlé
hající.

děémum adv. teprve; nunc d.
teprve nyní, tum d. tu teprve;
iam d. nyní teprve; is demum
ten právě.

démurmuro, šre odmumlávám.
demuto, áre změniti, ob- ;zhoršiti.
děnárius, ii m denar, peníz

římský — asi 80 h.
denňto, are po proudu pluji.
denego, áre odpírám, u-, odříci.
dení 3. po deseti.
deni(e)cales feriae slavnost za

zemřelé.
denigue aďv. konečně, vůbec,

zkrátka, jedním slovem.
děnominátio, onis / metonymie,

odvozené pojmenování
denomino, are pojmenovati.
denormo, áre nerovným, nepra

videlným činím.
denoto, re (očima) označuji,

zřetelným činím.
dens, tis m zub, kel, tesák,

s nál. přívl. — slonovina.
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denseo derělictio

denseo, Sre, tum zhušťuji,pass.
tísním se; hustě zasazuji(ictus);
funera — nfur hromadí se.

denso, re v denseo.
dénsus, 3. adj. těsný, hustý;

hustě posázený, pokrytý (saetis).
rychle následující, častý (ictus).

dénubo, čre, psi, ptum vyvdávám
86

denůdo, are obnažiti, odhaliti,
odkrýti; oloupiti,

denuntiatio, Onis Jf ohlášení,
zvěst, udání, pohrůžka.

denuntio, are oznamuji, opoví
dám; vyhrožuji; vyzývám (dat.).

děnůo aďv. opětně, znova.
De0is, dis f£dc, Deoina (Cereřina)

Proserpina; 0dj Deoius 3.
děčnero, áre břemene zbavuji.
děorsum adďv.dolů.
depěciscor, i, ctus sum vymíniti

si, vyjednati, u-.
depasco, čre, vi, stum spásám,

ožírám.
depecto, šre, xum sčesati.
depecůlátor, is m lupič, plenitel.
depello, šre, puli, pulsum sháním

(dolů), za-, od-, odvracím, zba
vuji; v. gradus; ab ubere od
staviti.

dependeo,6re dolů visím, závisím,
dependo,čre, di, sum zaplatiti, 8-.
deperdo,čre, didi, ditum ztratiti,

v šance dáti, zničiti.
deěpereo, fre, ii, tum zahynouti,

za své vzíti; láskou mru.
děpingo, čre, nxi, ctum nama

lovati, vylíčiti.
dcplango, čre, nxi, nefum opla

kávám.
deplóoro, šre prudce pláči, opla

kávám, jako věci ztracenése
vzdávám.

děpono, čre, sui, situm skládám,
u-, vysazuji (exercitum), uscho
vávám, odkládám; memoriam
d. zapomínám; sříkám se, od
mítam (provinciam); odevzdá
vám, „svěřuji (pecunias), ius
populi).155]| L.-Č.

depopulátio, onis f zpustošení.
depopulátor, is m plenitel.
děpopulor, 8ri zpustošiti; depo

pulatus zpustošený.
děporto, áre odnáším, odvážím,

do-, při-, dopravuji; do vybnan
ství posílám (in insulam).

děposco, čre, popósci vyžaduji,
po-; naléhám na potrestání;
vymiňuji si, k boji vyzývám.

děpositus 3. zemřelý, mrtvý (pa
rens, pars rei publ.).

depraváte adďv.nesprávně.
děprávátio, onis f znetvoření,

překroucení. [svádím.
deprávo, are znetvořuji, kazím,
děprčcábundus 3. důtklivě pro

sící.
deprecátio, onis f prosba za od

vrácení; odprošení; zaklínání,
děprecátor, is m přímluvce.
deprecor, ari odprošuji, prosím

za odvrácení čeho; doprošuji
se; přimlouvám se.

deprehendo, šri, di, sum zachy
cuji, uchvátiti, jíti, postihnouti,
překvapiti; postřehnouti, zpozo
rovati. (nalezení.

deprehensio, onis / dopadení,
deprendo v. deprehendo.
deprimo, čre, essi, ssum stlačiti,

po-, potopiti, zakopati, pro
hloubiti; snížiti, spustiti.

děproelians, tis prudce bojující.
depromo, čre, psi, ptum vyní

mám, vybírám.
deprópero, are na spěch opatřiti,
depůdet, Sre, uit již se nestydím.
depůigno, are rozhodný boj svá

dím.
děpulsio, onis / zahnání, odvrá

cení, svalení viny.
děepulsor, is = zapuditel.
depygis, © adj. bez řiti.
Dercětis, is (-o, us) / syrské bož

stvo — Afrodite.
Dercylus,i mvojevůdceathenský
derectus v. directus.
derčlictio, Onisf zanedbání, opo

menutí.
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derělinguo

derělinguo, čre, igui, ictum na
dobro opouštím.

dérepente aďv. náhle.
derideo, Šre, si, sum vysmívám

se, po-, tupím.
deridiculus 3. strašně směšný;

deridicalum, i 1 úsměšek.
děrigesco, čre, gui, zcela stuh

nouti.
dérigo, čre, rexi, rctum vzpři

muji, nařizuji, řídím, mířím,
obracím. [odervati.

děripio, čre, ui, epfum strhnouti,
děrisor, is m posměváček; iro

nisující cizopasník.
dérisus, Us » výsměch, úštěpek.
derivátio, onis f odvedení, od

vození.
derivo, are odvodňuji, (vodu z

řeky) odvádím, odvozuji.
děrogatio, Onis £ částečné zru

šení zákona.
dérogo, are zákon částečně ru

ším; odnímám, odpírám (dů
věru).

dérupta, Orum » sfrže, propasti.
deruptus 3. srázný, strmý.
desaevio, ire, ii zuřím.
descendo, čre, di, sum sestupuji,

scházím, skláním se, spadám;
snižuji se, dávám se do..,
hluboko vnikám; ve vypravo
vání: počínám od začátku.

descénsus, Us m sestup, přístup.
déscisco, čre, ivi, itum odpadám,

odvracím 8e.
describo, čre, psi, ptum popisuji,

líčím; nakresliti; vymeziti, ur
čiti, stanoviti; rozděliti (annum).

descriptě adv,určitýmpořádkem.
descriptio, Onis' popis, vylíčení,

rozdělení, zařadění; řád, spořá*
dání. "

děscriptus 3. opsaný, zřízený?
spořádaný.

děseco, are, cui, cfum odříznouti,
useknouti, utíti.

děsero, čre, ui, tum opouštím,
v šanc vydávám, nedbám, opo
míjím; docházím, chybím; va

1571. L.-Č.

déspěro

dimonium d. nedostavuji se k
ručení.

děserta, orum » pustiny.
desertio, Onisf opuštění, sběh“

nutí; nedbání, pohrdání,
děsertor, Oris m sběh, uprchlík.
desertus 3. opuštěný; osamělý.
deservio, ire sloužím, oddán

jsem.
deses, idis aďj. nečinný, líný.
desiderábilis, e adj. žádoucí.
desiderátio, Gnis /f touha, po

hřešování. [prosba.
desiděrium, i » touha, žádost,
děsidero, Are foužím, pohřešuji,

vyžadují.
děsídia, ae f nehybnost, zahálka,

lenost. [nost působící.
desidiosus 3. adj. zahálčivý; le
děsido, čre, sědi usaditi se, sse

dnouti, slehnouti se; upadati.
designátio, onis f označení, po

pis; jmenování úředníka.
designátor, is m pořadatel; roz

sudí.
designo, šre označuji,na-, určuji,

narážím na . ., vyobrazuji, na
podobím; zařizují, pořádám;
consul designatus nastávající.

děsilio, ire, ui, ulftum seskakuji;
in artum d. do úzkých se do
stávám.

desino, čre, sii, situm přestávám,
nechávám čeho; končím se.

děsípio, čre pošetile jednám ; in
loco d. zablázniti si v pravý čas.

děsisto, čre, stiti, upouštím, pře
stávám, u-.

desolo,xre opouštím, lidu zbavuji.
despecto, are shora hledím, po

hrdám.
despectus, is m shled, rozhled

shora; pl. srázy, výšiny; po
hrdání.

děsperátio, Onis /f zoufalost,
beznadějné postavení.

děspéro, Are zoufám, vzdávám
se naděje; rebus d-tis v zou
falém postavení, vwidouce ne
zbytí.
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despicátio

despicátio, onis £ pohrdání.
despicátus, us m opovržení.
despicientia, ae f pohrdání.
děspício, čre, exi, ctum shlíším

na někoho svrchu, opovrhuji,
nevšímám si.

despicor, Ari pohrdám.
děspolio, are oloupiti, obrati.
děspondeo, č6re zaslibuji, při-,

zasvěcuji; animum d. malo
myslním.

děspumo, are pěnu sbírám 8..
destillo, are překapávám, kapu.
děstinátio, onis f určení, stano
, vení, rozhodnutí.
děstino, are uzavříti; upevniti,

přitužiti; ustanoviti, určiti.
destinatum, i n záměr.
děsťítuo, čre, ui, Utum zanechá

vám, opouštím; odmítám, osly
šeti; ošáliti; destitutus bez
pomoci.

děstitutio, onisf opuštění, okla
mání.

déstringo, čre,nxi, ctum strhnou
ti, sedrati, odhaliti, zlehka za
vaditi, (meč) vytasiti; slovy 8e
dotknouti, přetřepati.

děstruo, čre, xi, ctum strhnauti,
zničiti, zhubiti.

desůbito, aďdv.pojednou, náhle.
děsudo, are silně se potím, vy

potiti, 8 námahou vykonati.
desuefácio, čre, féci, factum od

vykám.
děsuesco, čre, Svi, 6tum odvy

kám (přech. i podm.).
desnuetus 3 neobyčejný, nezvy

klý; bello d. odvyklý.
desuetudo, inis f odvyknutí, ne

zvyklost.
deěsultor, is m krasojezdec, člo

věk nestálý.
děsultorius 3. krasojezdecký;

přesedací, neosedlaný (eguus).
desum, čsse, fui scházím, nedo

stávám se, pomoci odpírám,
opouštím; škodím ; zanedbávám.

desůmo, čre, psi, ptum vybírám,
volím si, na se beru.159)| L.-Č.

detrectátor

desůper adv. shůry, shora.
děsurgo, čre zvedám se, povstá.

vám.
dětěgo, čre, xi, ctum odkrývám,

prozrazuji.
dětěndo, čre, di,

skládám (stan).
dětergeo, 6re, si, sum stírám,

u-; očistiti, vy-; sraziti, zurá.

sum stahuji,

žeti; vynutiti; roztříštiti (re.
mos) [nepatrnější,

dětěrior, ius rrimus slabší, horší,
děterminátio, Onis f omezení,

cíl, konec.
dětermino, are omezuji, hranice

stanovím.
dětěro, čre, trivi, fum stírám,

o-, ztenčuji, seslabuji.
děterreo, Sre,ui, itum odstrašuji,

odvracím, bráním něčemu; pass.
dávám se 0., upouštím.

detestor, šri proklínám, prosba
mi odvracím, slavnostně se
sříkám; detestatus prokletý.

dětexo, čre, ui, xtum dotkávám,
dopřádám, doplétám; dokončuji.

dětineo, 6re, ui, entum zadržuji,
zastavuji; zaměstnávám (ani
mum); protabuji, oddaluji; vy
plniti, stráviti (diem sermone),

détondeo, Sre, di, sum ostříhati,
ořezati; spásti; dětonsus strá
vený. [mati.

dětěno, are dolů hřmím; dohří.
dětorgueo, Sre, si, tum zatáčím,

odvracím, překrucuji, křivím,
schromiti; ohýbám.

detractio, onisf odtažení, odnětí,
ubrání; ellipsa.

detrácto, šre vytahuji, vytáčím
se, vyhýbám, zpěčuji se; zleh
uji.

detráho, čre, xi, ctum strhuji,
stahuji, snímám, ulehčuji, zmen
šuji, odnímám, slevuji, odpou
štím; utrhám, zlehčuji; odvlé.
kám, odvádím.

dětrectátio, Onis f odepření,
vzpouzení 86.

dětrectátor, is m zlehčovatel.
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detrécto

detrecto v. detracto.
detrimentosus 3. aďj. škodný,

záhubný.
detrimentum, i n škoda, ujma,

ztráta, porážka.
dětrudo, čre, si, sum srážím,

shazují, sundávám, stahuji; za
háním, zatlačuji, sháním; do
háním, nutím; zrazuji, odvádím
(de sententia); protahuji (co
mitia).

detrunco, are osekávám, komo
lím, hlavu srážím.

deturbo, áre sháním, za-, zapu
diti; vytisknouti.

Deucělion, is m syn Prometheův,
vládce ve Fthii; adj. Deuca
lioneus 3.

děunx, cis m "/,„ assu i jiného
předmětu. [kedonii.

Denriopi, orum m kmen v Ma
deůúro, šre, ssi, stum upáliti, spá

Jiti, zpustošiti, zničiti.
děus, i = bůh.
deutor, i zle nakládám, trýzním.
dévasto, áre zpustošiti, vypleniti.
dévěho, šŠre, xi, ctum svážím,

dopravuji.
devello, čre, elli, ulsum otrhá

vám, škubám.
devělo, are odhalují.
devěněror, ari uctívám, vzývám.
devenio, ire, věni, ventum schá

sím, dostati se, doraziti; obrá
titi se. [býti.

děversor, šri zavítati, hospodou
děversor, is m host. '
deversorium, i n místo pobytu,

hospoda. [jezdný.
deversorius 3. hostinský, zá
deverticulum, i » postranníce

sta, odbočení; útočiště, skrýš;
hospoda.

děvertor, i, ti, sum uchýliti se,
uhostiti se.

devexus 3. adj. schýlený, srázný,
spádný; dévexum, i » sráz,
svah.

Deviciácus, i m král belgický a
britannský.

161] L.-Č. F

dialectice

devincio, ire, nxi, neftum upou
tati, zavázati (vděčnosti), z8
vděčiti sí; zaplésti se.

děvinco, šre, vici, victum úplně
porážím, přemáhám, udolávám.

devito, Are vyhnouti se, unik
nouti.

děvius 3. adj. scestný, odlehlý;
pošetilý, nerozumný; nevhodný.

devěco, are svolávám dolů;
strhuji v nebezpečí, v pochyb
nost uvádím; vábím, svádím.

devolo, are slétám, scházím;
odkvapiti.

děvolvo, čre, vi, Utum svaliti,
skutáleti, sřítiti; fusis mollia
pensa přísti.

devěro, are pohltiti, pozříti,
vssáti; spolknouti, trpělivě sné
sti, polovičně pronésti; stráviti
utratiti (pecuniam); neztráviti,
neporozuměti (orationem).

děvortium, i » zajíždka, místo
od cesty vzdálené.

devotio, čnis f obětní slib, za
slíbení, zakletí, kletba, zaklí
nací formule.

devotns 3. adj.isubst, zaslíbeneo,
oddaný, věrný.

devotus 3. zaslíbený, prokletý,
okouzlený, oddaný.

děvoveo, čre, vovi, votum zasli
buji, proklínám ; okouzliti, oča
rovati.

dexter, 3. dexterior, dextimus
pravý; vhodný, obratný; šťa
stný, příznivý, milostivý.

dextra, ae f pravice, pravá stra
na; ruka, podání ruky = slib.

dextěrée adv. správně, šťastně.
dextrorsum (-us) adv. na pravo.
Dia, ae / ostr. Naxos.
Diablintes v. Aulerci.
diadema atis n diadem, čelenka

(náčelní stužka).
Dišgěóras ae m .Rhoďan, jehož

tři synové byli zároveň vítězi
ve hrách olymps.

dialecticé aďv. logicky, dialek
ticky.
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diálecticus diffindo

diálecticus, i m dialektik.
dialectica, aef (-a, orum)dialek

tika, poučky dialektické.
Dialis e aj. Jovův.
dialógus, i m rozmluva.
Diána, ae / bohyně světla měsíč

ního, lovu a kouzel.
Diánium, i %1. svatyně Dianina;

2. m. v Hispanili. [žold.
diarium, i » denní strava, denní
dica, ae £f žaloba (8x1), pře

soudní. [pačnost.
dicácitas, tis f vtipkování, uště
Dicaearchus, i n Alosofa zeměp.

řecký, žák Aristotelův.
dicax, cis adj. hovorný; uště

pačný, vtipný.
dicio, onis f poddanství, područí,

panství, moc.
dícis causa na oko.
dico, are posvětiti, oddati, věno

vati, odevzdati ; za boha prohlá
siti.

dico, čre, xi, ctum pravím, říkám,
řku, tvrdím, mluvím, řečním;
ius d. soudím; causam d. v.
causa; sententiam d. hlasuji;
fata d. předpovídám; diem d.
stanovím, určuji; dictatorem d.
volím, jmenuji; vysvětl. dico
—=totiž. [= Ariadnina.

Dictaeus 3. kretský; D. corona
dictamnus, i f bylina rostoucí

na kret. hoře Dicte.
dictáta, orum » diktát.
dictator, is mdiktator (vojevůdce

a správce republiky s neome
zenou mocí).

dictatura, ae f diktatura.
Dicte, 6s f nymfa kretská.
dictio, Onis / řeč, přednáška,

přednes; přelíčení, obrana; od
pověď věštírny. dím.

dictito, 4re říkávám, jistím, tvr
dicto, áre opětně říkám, tvrdím;

diktuji, předříkávám, skládám
(versus).

dictum, i » výrok, slovo, řeč;
rozkaz; senfence; věštba; dicto
audiens na slovo poslušný.

168) L.-Č.

Dictynna, ae f příjm. Dianino.
Dictynnaeum, i » svatyně D. u

Sparty.
Didius 3. rod říms.: T. D. fl.

Sex. nep. konsul, kollega Me
tellův.

dido, čre, didi, dítum rozděluji,
šířím,

didiico, čre, xi, ctum rozvádím,
rozděluji,rozdrobuj i; rozevírám,
roztahuji; roztrhnouti.

Didýmae, arum/skupina ostrovů
u ostr. Syra.

dies, €6i m den, den určený,
lhůta, rok; narozeniny, úmrtí;
čas vůbec; události dne; den
cesty; světlo denní; de die
za dne; ad multum diem do bí
lého dne; diem exercere denní
práci konati; in diem reservare
na dobu příští.

Diespiter, tris m — Juppiter.
diffamo, are rozhlašuji, ve zlou

pověst uvádím.
differentia, ae f rozdíl, různost.
diffěro, ferre, distuli, dilátum

roznáším, rozšiřuji; odkládám;
liším 86; d. alguem ve zmatek
uvádím;differordoloribushynu;
alguem in aliud tempus odka
zuji; d. me váhám, meškám;
differt jest rozdíl.

differtus 3. nacpaný, přeplněný,
difricilis, e adj. nesnadný, těžký,

neschňdný, nepříznivý; nebez
pečný; nevrlý, svéhlavý.

difficultas, tis f nesnáz, obtíž;
nouze; nepříznivá poloha; ne
vlídnost.

difficulter adv. nesnadno.
diffidens, tis adj. nedůvěřivý.
diffidenter adv. nedůvěřivě.
diffidentia, ae f nedůvěřivost,

nedůvěra.
diffido, čre, fisus sum nedůvěřuji,
—zoufám nad.
diffindo, čre, di, ssum rozštěpiti,

rozděliti; otevříti; diem d.
jednání přerušiti a na jiný den
odložiti.
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ditfingo dimitto

diffingo, čre přetvářím, měním.
diffino, čre roztékám se, rozplý

vám Se.
diffůgio, čre, fůgi, itum rozběh

nouti, rozprchnouti se, zmizeti.
diffňgium, i n rozprchnutí se.
diffundo, čre, fůdi, fúsum roz

lévám; pass. šířím, rozkládám
se; comam d. rozpouštím ; roz
ptyluji, rozveseluji.

diffuse aďv. rozptýleně,rozvláčně.
diffusus 3. rozložitý, obšírný.
digěro, čre, ssi, stum roznáším,

rozvádím; dělím; rozpouštím;
pořádám; přiděluji; vysvětluji.

digestio, onis f výčet (řečn.).
digitus, i m prst, palec (míra);

summis digitis colo konci prstů
oběti se dotýkám — uctívám;
digito liceor zdvihám prst při
dražbě; digitum tollere za pře
možena se prohlásiti; digito
monstrari býti slavný; d. con
orepare lusknouti; digitos pro
ferre honositi se; digitum (trans
versum) non discedere ani o vlas
neustoupiti; ostat. frase jako v
češt.

digládior, ári bojuji, zápasím.
dignátio, Onisf oceňování, váž

nost.
digné adv. důstojně.
dignitas, tis f důstojnost, hod

nost, vážnost, čest, nádhernost,
stkvostnost.

dignor, šri za hodna uznávám,
ra slušné pokládám.

dignosco, čre rozeznávám.
dignus 8. adj. hoden, přiměřený,

slušný.
digredior, i, ssus, sum rozstupuji

se, rozcházím, odcházím, vzda
luji se.

digressio, Onis f rozchod, od
chod; odbočení. [lení se.

digressus, is m rozchod, vzdá
diiridicátio, onisf rozhodnutí.
diiidico, are rozsuzuji,rozhoduji; j

rozlišuji.
diianctio, Onisf v disiunctio.

1653 L.-Č.

diinngo v. dis-.
dílábor, i, lapsus sum rozpad

nouti se, rozplynouti 86, roz
prchnouti se; zajíti.

dilácero, šre rozsápati.
dilánio, are rozsápati.
dilargior, Iri štědře rozdávám.
dilátio, Onisf odklad.
diláto, áre rozšiřuji; prodlužuji.
dilátor, is m odklada.
dilectus, čs m výběr; odvod.
dilígens, tis adj. pilný, bedlivý,

dbalý; hospodárný.
diligenter adďv.pečlivě, přesně.
diligentia, ae f dbalost, pilnost,

prozřetelnost, pečlivost; hospo
dárnost. (miluji, ctím.

dilígo, čre, exi, ectum vybírám,
dilůcesco, čre, xi rozjasňuje,

rozednívá ae.
dilůcidě aďv. jasně, zřetelně,
dilůcidus 3. jasný, zřetelný.
diluculum, i 1 svítání.
diludium, i 2 odpočinek mezi

hrami, zápasy gladiatorskými.
diluo, čre, ui, tum rozmáčím,

rozpouštím; seslabuji, vyvracím.
dilůvies, 6i f potopa, zá-, zkáza.
dilůvium, i » — diluvies.
dimáno, are roztékám, rozplývám

se, šířím se.
dimensio, onis £ vyměření.
dimětior, iri, ensus sum rozm“

řuji, vy-, při-. (označuji.
diměto, are rozměřuji a kolíky
dimicátio, onis f boj, zápas.
dimico, áre bojuji, zápasím, na

„máhám se.
dimidio, are rozpůliti.
dimidium, i » polovice.
dimidius, 3. aaj. poloviční.
dimínuo, čre rozkouskovati.
dimissio, onis f/ rozeslání, ode-,

propuštění.
dimissus, is m sřeknutí

vzdání se čeho.
dimitto, čre, si, ssum rozesílám,

ode-, propouštím, rozpouštím;
vzdávám se, sříkám se čeho;
pouštím, opouštím,

ge,
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diměveo discerpo

diměveo, čre rozlučuji, dělím;
rozháním, odstraňuji.

Dindyměen€é, es f — Kybele.
Dindýmuos, i m (-a orum) vrch

v Mysii Kybele zasvěcený.
Dínón, is m perský déjepiseo.
dinumerátio, onis f výčet.
dinůmero, are vyčítám, vypočí

távám.
Dičdoóorus, i m peripatetik, žák

Kritolaův.
Dičgěnes, is m filosof: kynický;

stoický; přítel M. Caelia Rufa.
Jomedes, is m syn Tydeův,
zakl. m. Arpi (D-is campus
u Arp); adj. Diomedeus 3.

Dion, is m Syrakusan, jenž vy
pudil Dionysia II.; filosofaka
dem.; f. stoický.

Dione, 6s f matka Veneřina,
Venus sama. (římská,

Dionysia, ae / slavná tanečnice
Dičnysius, i « 1. samovládcesy

rakuský; 2. syn jeho; 3. hu
debník, učitel Epaminondův;4.filosof,žákZenonův; 5.stoik
za Cicerona; 6, jm. otroka.

Diophanues, is m. učitel Ti.
Grakcha. (víno.

diota, ae f dvojuchý džbán na
diplómatis n list dvakrát slože

ný; list doporučovací.
Dipýlon,-i n brána athenská, jíš

vedla cesta do Akademie,
Dirce, 65f pramen u Theb; choť

krále thebského Lyka v tento
pramen proměněná; aďj. Dir
caeus 3, — boiotský; D. cy
enus — Pindar.

directe adv. přímo, otevřeně.
directas 3. přímý, rovný, podélce© položený,vzpřímený,

strmý ; upřímný, prostý.
diremptus, s m rozloučení.
direptio, onis / rozchvácení, vy

plenění, plen.
direptor, is m plenitel, lupič.
díribeo, re pořádám tabulky

blasovací, [hlasovacích.
díribitor, is m pořadateltabulek167]| L.-Ů.

diribítio, onis f třídění odevzda
ných tabulek hlasovacích.

dirigo, čre, exi, ectum vzpřimuji,
stavím, řídím, zařizuji; mířím,
cílím.

dírimo, čre, 8mi, mptum roz
bírám,rozpojuji,rozdvojuji ;pře
rušiti, ukončiti; rozhodnouti.

diripio, čre, ui, repftum roz
trhnouti, 8s-, sedříti; rozchvá
titi, vyloupiti.

diritas, tis f děsnost, naštěstí;
krutost.

dirumpo, čre, růpi, pfum roz
trhati, rozbiti; homo diruptus
s průtrží, neduživec.

diruo, čre, ui, utum bořím, roz-,
ničím, ztroskotávám, kácím;
rozrážím; aere dirutus vojín,
jemuž za trest odňat žold; ho
mo d. peněžně zničený, zban=
krotovaný.

dirus 3. adďj. hrozný, děsný,
strašlivý; dirae, arum/ hrozná
znamení; bohyně msty.

dis, tis v. dives.
Dis, tis m Juppiter (Diespiter);

bůh podsvětí Pluto.
discédo, čre, ssi, ssum rozejíti

se, rozstoupiti se, vzdáliti se,
odejití, odtáhnouti; rozděliti
se; opustiti, odpadnouti, uchý
liti se od..; upustiti, vzdáti
se čeho; ab armis d. zbraň
složiti; ab signis d. místo vy
kázané opustiti; aeguo Marte,
pari proelio nerozhodnou bitvu
svésti; in sententiam alicuius
přejíti k mínění, přistoupiti na
návrh; d. a se býti bez sebe.

disceptatio, onis f půtka slovní,
projednávání.

disceptátor, is m rozhodčí.
discepto, áre rozhoduji, rozsu

zuji; projednávám, smlouvám.
discerno, čre, crévi, tum rozlu

čuji, rozlišuji, rozeznávám, roz
hoduji.

discerpo, šre, psi, ptum roztrhatt,
rozškubati, zničiti.
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discessio disperse

discessio, Onisf rozchod, odchod,
hlasování.

discessus, Us m rozestoupení se
(caeli), odchod, vzdálení se
(solis), odtáhnutí; vyhnanství.

discidium, i » roztržka.
discinctus 3. rozkasaný, nedbalý,

lehkomyslný.
discindo, čre, di, ssum roz

trhnouti, rozříznouti, roztíti;
discissa nive proházevše cestu
sněhem. [pásati, rozvolniti.

discingo, čre, nxi, netum roz
disciplina, ae f poučení, učení;

vědomosti, vědění, umění, na
uka, věda; kázeň, zřízení,
ústava.,

discipula, ae f žačka,
discipulus, i » žák.
discludo, čre, si, sum rozevírám,

rozpojuji, rozděluji, od-.
disco, čre, didici učím se; zvě

děti, uslyšeti.
discělor, is adj. různobarvý,

pestrý; nepodobný.
disconvěnio, ire nesouhlasím;

disconvenit inter jest rozdíl.
discordia, ae £ nesvornost; zo

sob. = Eris.
discordiosus 3. svárlivý.
discordo, áre ve sváru jsem, ne

snáším 8e.
discors, dis adj. nesvorný.
diserepantia, ae /f různost,

rozdíl. [sjednocenost.
discrepátio, onis f neshoda, ne
discrepo, are, ui, itum nesou

hlasím, různím se; res discre
pat věcjest nerozhodná; discre
pat je spor.

discribo, čre, psi, ptum rozpisuji,
vyměřuji, ukládám.

diserimen, inis z rozdíl; rozhod
ný okamžik, nebezpečí; zkou
ška, pokus. (luji.

discrimino, re rozlišuji, rozdě
diserucio, are mučím, trýzním.
discumbo, čre, ubui, itum use

dám různo, rozsednouti
uložiti se,

169). L.-Č.

se, |

discurro, čre, cucurri (curri),
cursum rozbíhati se, pobíhati;
rozptýliti se.

discursus, is mrozběh,pobíhání.
discus, i m kotouč házecí.
discůtio, čre, ssi, ssum roztlouci,

rozraziti, rozmetati; zameziti,
zmařiti. [telný, určitý.

disertus 3. adj. výmluvný, zře
disicio, čre, ici, iectum rozha

zuji, bořím, rozháním, rozpty
luji, na hlavu porážím.

disiectus 3. rozptýlený, různo
jdoucí; crinem d. Venus s roz
cuchanými vlasy, prostovlasá.

disiunctio, onis f odloučení, roz
pojení ; protiva, rozluka; rozdíl.

disiunctus 3. odloučený, rozpo
jený, vzdálený ; nespojitý, usek
nutý; protivný.

disiungo, čre, xi, nefum rozpo
juji, rozlučuji; odděluji, vzda
luji; nepřátelím.

dispálor, ári po různu těkám.
dispár, is adj. nerovný, nestejný.
dispárátum, i 1 protiklad.
dispárilis, e adj. — disepar.
disparo, are rozlučuj?, rozlišuji,

odděluji.
Dis pater, m bůh podsvětí, pra

otec Gallů.
dispello, čre, puli, sumrozháním,

rozplašuji, rozptyluji.
dispendium, i n morae ztráta

času.
dispensátio, Onisf odvážení,u,

správa peněz neb zásobobilních,
finančnictví.

dispenso, Are rozměřuji, spra
vuji, opatruji, obstarávám ; roz
děluji, pořádám; využitkovati.

disperditio, Onis/ zničení.
disperdo, čre, didi, ditum zni

čiti, zkaziti,
dispěreo, ire, ii na zmar přichá

zím, hynu; dispeream aťzemru!
dispergo,čre, si, sumrozstřikuii,

rozptyluji, rozděluji; roztrou
siti. [šeně.

dispersé aďv. tu a-fam, roztrou
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dispertio distincté

dispertio, ire rozděluji, třídím.
dispício, čre, exi, ctum prohlí

žím, prozkoumávám; vyhledá
vám, nalézám; uvažuji.

displiceo, 6re,ui, itum nelíbímse.
displódo,čre, sum rozšiřuji; pra

skám, pukám.,
dispolio = despolio.
dispono, Šre, sui, situm rozesta

vuji, rozřaďuji, sestavuji, pořá
dám, rozvrhuji.

dispositě adv. spořádaněsprávně.
dispěsítio, Onis /f rozestavení,

spořádání, rozčlenění.

dispěsítus, Us m zařízení, seřa
dispuťatio, Onisf rozmluva, roz

prava, pojednání.
dispůtator, is m pojednavatel,

myslitel. (návám.
dispůto, are rozmlouvám, pojed
disguiro, šre vyšetřují.
disguisitio, onisf vyšetřování..
dissaepio, ire, psi, ptum (plotem)

odděluji, přepažiti. (šiřují.
dissémino, are rozsévám, roz
dissénsio, Onis/ různost mínění,

nedorozumění; neshoda, růz
nice, spor.

dissentáneus 3. nesouhlasný.
dissentio, ire, si, sum nesouhla

sím, odporuji; jsem nepřítelem.
disserénascit vyjasňuje Be.
dissero, čre, s6vi, sifum rozsévám,

rozsazuji, rozestavuji.
dissero, čre, ui, tum rozbírám,

rozmlouvám. [rozprávím.
disserto, are pečlivěpojednávám,
dissídeo, Sre, sédi, od sebe 8e

děti, vzdálen jsem; ve sváru,
v nepřátelství, v rozporu býti;
o šatu: nepadnouti.

dissilio, fre, ui rozskočiti se, puk
nouti, gratia d. povoluje.

dissímilis, e aďj. nepodobný.
dissimilitiido, inis f rozdíl, ne

podobnost, nestejnost, nesrov
nalost.

dissimůlanter adďv.potají.
dissimulantia,-ae / přetvářka.

171) LČ

—
dissímůlátio, onis / zatajení.
dissímůlátor, is m zatajovatel,

pokrytec.
dissimulo, áre nepodobným či

ním, zatajuji, nedávám znáti;
jinou podobu beru.

o ban“ opis f rozptýlení,zničení, vyplenění.
dissipátus 3. nesouvislý (orator),

roztržitý,
dissipo, áre rozptyluji, rozklá.

dám, rozděluji; rozbořiti; pro
mrhbati; pass, rozprchnouti 86.

dissociabilis, e adj. dělící, ne
spojitelný. [od-.

dissčciatio, onis f rozloučení,
dissčcio, are rozlučuji, odděluji,

rozdvojuji. [zaně.
dissolute adv. nespojitě, nevá.
dissolůtio, Gnisf rozpojení, zni.

čení; nespojitost; lehkomyslnost,
rozmařilost; vyvracení (erimi.
num).

dissolutus 3. volný, nevázaný,
prostopášný.

dissolvo, čre, vi, Ufumrozvazuji,
rozlučuji; zaplatiti; vyprostiti;
pontem d. bořím; navis d-tur
rozpadá 86; v řečn.: vyvraceti,

dissčnus 3. neharmonický, ne.
souhlasný, zmatený; neshodný,
odchylný.

dissuádeo, ere, si, sum zrazuji
od čeho, neschvaluji.

dissuásio, Onisf zrazování,
dissuasor,is m odrádce.
dissulto, are rozskočiti 8e, pu

kati.
dissuo, čre, ui, tum rozpárati,

rozloučiti; rozhaliti.
distantia, a8f vzdálenost, rozdíl,
distendo, čre, di, tum rozpínám

roztahuji, na-, rozpřahuji, na
plňuji, nadouvám, rozptyluji.

distentus 3. roztažený, nadutý,
naplněný.

distentus 3. zaměstnaný.
distermíno, are ohraničuji, oddě

luji. [8 krasochutí.
distincté adv. přesně, vybraně,
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distinctio

distinctio, Onis /f rozeznávání,
rozdil, oddělování, přestávka.

distinctus 3. oddělený, roz-,
zřetelný, ozdobný, vyzdobený.

distinctus, us m rozdíl.
distineo, 6re tinui, tentum roz

děluji, od-, rozpojuji, rozlučuji,
osamoocuji; zaměstnávám; pro
tahuji, zdržuji.

distinguo, čre, xi, otum odděluji,
rozlišuji, dělím; rozeznávám,
vyznačuji, zdobím, vyzdobuji.

disto, are různo státi, vzdálen
jsem; liším se; distat jest rozdíl.

distorgueo, 6re, si, tum rozkru
cuji, skrucuji, stáčím.

distortio, Onisf skroucení.
distractio, onis f roztažení; roz

tržka, nepřátelství.
distráho, čre, xi, ctum roztahuji,

odtrhuji, roztahuji; mařím;
znepřáteluji, rozdvojuji.

distribuo, čre, ui, tum rozdě
luji; rozkládám, třídím, rozli
šuji. (bere).

distribiité aďv. dle rozvrhu(scri
distribůtio, Onis f rozdělení,

rozvržení.
districtus 3. adj. přísný ; zaměst

naný ; vázán.
distringo, čre, nxi, ctum roz

tahuji; zaměstnávám; zdržuji,
překážím.

disturbátio, onis f rozboření.
distarbo, are rozehnati, ve zma

tek uvésti, rozrušiti, zmařiti.
ditesco, čre bohatnu.
dithýrambus, i 7 báseň na po

čest Bakcbovu, dithyramb.
dito, šre obobacuji. (dlouho.
din, diutius, diutissime adďv.
diurnus 3. adj. denní, za dne,

každodenní.
dius v. divus.
diitinus 3. adj. trvalý, trvanlivý.
diutarnitas, tis / dlouhétrvání,

délka.
diúturnus 3. adj. dlouhý, trvalý.
divárico, šre rozpínám.
divello, šre, lli, vulsum rozervati,

173) L.-Č.

divortium

rozsápati, roztrhnouti, u-; pře
rušitií. [dati,

divendo, čre, diti, itum rozpro
diverběro, are rozrážím.
diverbium, i n rozmluva ve ve

selohře.
diversus 3. adj. různo obrácený,

různý, rozdílný; vzdálený, od
lehlý; protivný, nepřátelský.

dives, itis adj. (komp divitior
a ditior, swperl, divitissimus a
ditissimus)bohatý, mocný,úrod
ný, hojný.

divexo, áre rozmetati, roztrhati.
Divico, Onis m vůdce Helvetiů.
divído, čre, si, sum dělím, rozdě

Juji, půlím, prorážím (muros),
protknouti (volucrem); rozpou
štím, ruším (concentum), rozhoduji;odlučuji,© vzdaluji;
rozeznávám, liším (bona diver
gis), přerušuji (zdobím) (aurum
gemma); sententiam d. onávrhu
po částech dávám hlasovati.

divíduus 3. dělitelný; rozdělený;
luna d. půlměsíc.

divinátio, onis f věštecké nadá
ní; tušení; vyšetřování, který
z žalobců žalobu má provésti.

diviné aďv. prorocky, božsky,
nebesky; znamenitě.

divinitas, tis £ božství; věštění;
výtečnost,

divinitus aďv. řízením,vnuknu
tím božím; znamenitě.

divino, re předvídám, tuším;
věštím.

divinus 3. adj. božský, boží;
prorocký, znamenitý; res d.
bohoslužba; plur. také záleži
tosti náboženské, právo přiro
zené. (lení, po-.

divisio, Onis / rozdělení, rozdí
divisor, is m rozdělovatel.
divisus, s m rozdělení.
Divitiacus, i mšlechtic aedujský,

bratr Dumnorigův.
divítiae, 4rum / bohatství.
divortium, i » rozhraní, předěl;

rozvod, roztržka.
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divulgo děomiítrix

divulgo, are rozhlásiti.
divum, i » šíré nebe. [nělý.
divus 3. božský; zbožněný, zvěč
do, dňre, dedi, datum dávám,

poskytuji, povoluji, propůjčuji,
vydávám, přispívám, dovoluji,
(iter) dopřávám,připouštím, při
znávám ; přivádím (ad Janguo
rem), přenechávám,připouštíu,
odpouštím; věnuji; sděluji, vy
pravuji; přičítám, připisují (ori
mini); udávám, označujij ur
čuji, stanovím; operam d. při
čiňuji 8e; poenas d. trestán
jsem, odpykati; ius iurandum
d. přísahu skládám; veniam
d. odpouštím; in fugam d. na
útěk obracím ; terga do obracím
se na útěk; verba do klamu,
podvádím; fabulam do kus dá
vám; manus do vzdávám s8e,
podrobuji se; nomina do hlásím
se k službě vojenské; datur
dovoluje se.

děceo, Sre, ui, cfum učím, pou
čuji, zpravuji, oznamuji; fabu
lam d. kus dávám; causam d.
podstatu právní pře vysvětluji;
absol. jsem učitelem.

docilis e adj. učelivý.
děcilitas, tis f učelivost,
docté adv. učeně, obratně.
doctor, is m učitel.
doctrina, aef učení,nauka, věda;

učenost.

doctus 3.učený; obratný; chytrý.
děcůmentum, i » poučný nebo

výstražný příklad, poučka, vý
straha; důkaz, doklad.

Dodona, ae f m. v Epeiru s vě
štírnou Jovovou, adj. Dod6
naeus 3. a Dodonis, dis /.

dodrans, tis m */„celku.
dogma,tis n učení, zásadafiloso

fická. (bourací,
dolábra, ae /f motyka, špičák

dělenter adv. bolestně, s pohnu[cítím,
děleo, Sre, ui, rmoutím se, bol17950]| L.-Č.

m
doliaris, e adj. soudkový, mla.

dý (vinum).
doličlum, i » soudek.
dolium, i » sud.
dělo, áre osekávám, otesávám;zhruba hotovím.
Dolo, onis m vyzvědač trojský.
dělon, is m hůl s ostrou špicí,

dýka; menší plachta na předustožáru.
Dělčpěs, um m národ v Thossalii;

země Dělěpia, ae f.
dělor, is m bolest,

příkoří, urážka.
dolose adu. podvodně.
dolosus 3. podvodný, lstivý.
dělus, i » lest, klam, podvod.
domábilis, e adj. zkrotitelný
domesticus 3. adj. domácí, do.

ma, vlastní; swdsť.pl. členové
rodiny.

děmi «dv. doma, v domě; domi
militiaegue v míru a ve válce,

zármutek ;

děmicilium, i » domov, byt,
obydlí, sídlo, zámek.

děmina, ae f paní, hospodyně;
velitelka; choť,

děminans, tis pass. ovládaný.
děmínátio, Onisf panování, vlá.

da, vládychtivost.
děminátus, Us m panství.
děmínium, i » hostina.
děminor, šri vládnu, panuji.
děminus, i m pán, vládce;

stitel (convivii).
domiporta, ae f domek si ne

soucí, hlemýžď.
Děmitius 3. říms, rod: Cn. D.

Calvinus 1. konsul za válek
gallských, 2. legat Caesarův;
Čn. D. Ahenobarbus 1. vítěz
nad Allobrogy, 2. tribun lidu;
L. D. adj. Domitianus 8.
Ahenobarbus vůdce ve vojště
Pompeiově; Cn. D. Corbulo
válečník za Tiberia, Klaudia ;
Nerona.

děmito, are krotím, ochočuji.
děmiítor, is mkrotitel, vítěz nad.
děmitrix, cis / krotitelka.

ho.
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děmo
-——

děmo, áre, ui, itum krotím, ocho
čuji, pokořiti.

domo adv. z domu, z domova.
děmus, ús £ dům, obydlí; rodi

na; domov, vlast.
donárium, i » místo k uschová

vání darů obětních; dar obětní;
chrám.

donatio, Onis/ obdarování, dar.
donátivum, i » císařský dar

vojsku.
dóněc sp. dokud, pokud.
Donnotanrus v. Valerius.
dóno, are darovati, obdarovati;

odpustiti.
dónum, i 1 dar; pocta.
Doóres, ium m Dorové; adj. Do

ricus 3. (= řecký), Dorius 3.
a Doris, dis /, jako ubsť. de.
Okeanova, chof Nereova.

dormio, ire spím; jsem nečinný.
dormito, are jsem ospalý, podři

muji.
dorsum, i 1 hřbet, hřeben.
Dorylaeum, i » m. ve Frygii.
doryphoros, i m kopinník (so

cha Polykletova).
dos, tis f věno.
Dossenus, i «. básník atellan.
dotális, e adj. věnný, věnem.
dotatus 3. bohatě vybavený.
doto, áre vybaviti, vybýti.
drachma, ae / mince řecká asi

— denáru (80 %).
draco, Onismdrak, bad (i souhv.).
draconigěna, ae c. hadem zplo

zený.
drěómas, dis m velbloud; pes

Aktaionův.
druides, um m (-ae, arum) drui

dové, kněží gallští.
Drůsilla, ae £ 2. manž. Augu

stova; dcera Drusa Germanika.
Drůsus, i m větev rodu g. Livia;

Drusiana fossa průplav na dol.
Rýnu. (lesní.

drřádes, um/ nymfystromové a
Drýoópe, es f matka Amfissova;

m. Targuitova.
Drýopes, um m národ v Epeiru.

177). L+Č.

důdam

dubi6 adv. pochybně, nejistě.
Dubis, is m(Doubs)přítok Araru.
dubitabilis, e adj. pochybný.
důbitanter aďv. pochybně, roz

pačitě.
důbitátio, onis /f pochybnost,

rozpaky, váhání.
důbíto, are jsem na váhách, ne

vím..., pochybuji; váhám,pro
dlévám (s inf.).

důbius 3. adj. pochybný, váha
vý, nejistý; nerozhodný; ne
bezpečný; sine dubio bez po
chybnosti, bez odporu; in d.
voco pochybuji.

duceéni, 3. po dvou stech.
důcentesima, ae /£ '/29, půl pro

centa.
ducenti 3. dvě stě.
důico, čre, xi, ctum vedu, táhnu,

vleku, dopravuji; vdechuji, dý
chám (aěra, spiritum); piji
(sucos nectaris, obliviones); vy
tahuji, tasím (ensem), remos d.
vesluji; lanam d. předu; via
ducit vede, jde; vezu (eguus
victorem); uxorem d. manželku
pojmouti, oženiti se; odvádím.
(ad mortem); beru, přijímám,
dostávám (nomen, formam);
táhnu, pochod konám, velím
(partem exercitus); vedu, vy
tvořuji, stavím (fossam, arcum,
vultus); vábím, lákám, jímám,
zaujímám (oratio); odvozuji
(nomen); protahuji (rem, tem
pus); roztahuji (brachia); trá
vím, prožívám (aetatem); účtu
ji; posuzuji, pokládám (pro
falsis, affinium loco), mám za.
to, soudím (tribuendum esse);
familiam d. jsem hlavou; d. me
klidím se; os d. obličej prota
huji, šklebím se.

ducto, áre vodím.
ductor, is m vůdce.
ductus 3. jsa veden, z.., sveden.
ductus, is = vedení, řízení; d.

oris tah, rys.
dudum adv. před chvílí, dávno.
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Důellins ebriositas

Důellius, Dňilius, i m U. vítěz
nad Karthagiňany; M. tribun
lidu.duellum,in= bellum.

duim, duis.. duint m dem atd.
dulce adv. sladce.
dulcedo, inis / sladkost, lahoda.
dulcesco, čre sládnu.

slaďoučký,dulcicůlus 3. adj.
miloučký.

dulcis, e adj. sladký, lahodný,
milý, přívětivý.

dulciter adv. sladce, libě.
dulcitiido, inis f sladkost.
Dulichium, i » ostrov u Ithaky;

adj. Dulichius 3. (= Odysseův).
dum sp. zatím co, pokud, až, až by;

aby jen, jen když.
dumětum, i 1 křoví, trní.
Dumnorix, igis m bratr Divi

tiaka aedujského.
dumťáxat adv. přesně-li uváží

me; právě jen, toliko,
důmus, i m trní.
duo, ae, o dva; d. Scipiones oba.
duodecim dvanáct.
duodení 3. po dvanácti.
duodetriginta dvacet osm.
duoděviginti osmnáct.
duoetvicesimání, orum mvojíni

22. legie.
duplex, icis aďdj. dvojnásobný,

dvojí, dvojitý; dvojjazyčný; se
dvěma jazyky, úskočný.

———.

důplicárius, i m vojín dvojnáso.
bný žold beroucí.

důpliciter aďv. dvojako.
duplico, are dvojnásobím, zdvo

juji; opakuji; množím; zkrv.
ouji, křivím,

duplus 3. dvojnásobný (co do
velikosti neb počtu).

důpondius, i m peníz = 2 assům,
durábilis, e aďj. trvanlivý.
Duratius, ii m náčelník Piktonů,
důresco, čre, ui tvrdnu.
duritas, tis f tvrdost, přísnost,
duritia, ae f tvrdost, otužilost;necitelnost.
důrities, 8i f = duriti .
duro, áre tvrdím, otužuji; tupým

činím; tvrdnu, trvám.
Důrocortěrum, i » (Reims)hlav

ní město Remů.
Durus v Laberius.
důrus 3. adj. tvrdý, těžký, trud

ný; otužilý, necitelný, přísný.
duumviri, Orum m dvojčlenný

výbor, duumvirové.
dux, cis m vůdce, velitel; náčel.

ník, kníže.
Dýmas, ntis m otec Hekubin;

Dymantis, dis f — Hecuba.
dýnastes, ae mvládce, kníže (od.

vislé říše).
Dyrvhachium, i n přístavní mě

sto illyrské (Durazzo v Albanii);
adj. Dyrrhachinus 3.(i subst.),

E.
E, ex předl. s abl z,ze, 8,88; proj

po, dle; ex itinere hned z po
chodu; ex eo die od toho dne;
gua ex re pročež; ex consue
tudine su po svém zvykujex
tempore 8 prospěchem; ex lit
feris na základě zprávy (úřed
ní); e re mea est jest k mému
prospěchu.

ea adv, tudy, tamtudy.179]| L.-Č.
edem adv. touže ceston.
eatěnus adv. potud, tak daleko
čběnus, i m dřevo i strom ebe

nový.
ebíbo,čre, bíbi, ftum vypiti, pro-,

v sebe přijímám, piji (amnes).
eblandior, iri, vylichotiti,
ebriétas, tis f opilost, na-.
ebriositas, tis f opilství.
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ebriosus effectas
——

gbriosus 3. adj. pití oddaný,
subst. piják,

čbrius 3. adj. napilý, 0., zpitý.
šbullio, ire vzkypěti; chlubiti se

(virtutes).
čbůlum, i n (-us, i m.) chebdí.
čbur, čris » slonovina i věci z

ní zhotovené. [ně pracovaný.
čburněčlus 3. ze slonoviny pěk
čburněus (-nus) 3. adj. ze slo

noviny; sloní (dens); bělo
stkvoucí jako slonovina.

Eburones um kmen belg. na
střední Mose.

Eburovices, um m v. Aulerci.
Ecbatana, orum » hl.m. Medie.
ecce hle! ejhle!
Echecrátes, is m filosof pytha
„gorovský za doby Platonovy.
Echidna, ae /f saň lernajská;

polo drak, polo panna, matka
„Kerberova.
Echinades, um/skupina ostrovů

při ústí Acheloa. [(vadlo.
ěchinus, i m ježek; měděné umy
Echion, is m heros z dračího

semene vzešlý, otec Pentheův;
syn Merkurův; slavný malíř
řecký;Echionides —Pentheus;
adj. Echičnius 3. thebský,
kadmejský.

echo, ús f ozvěna; Echo nymfa.
eclipsis, is / zatmění.
ecguando adv. zda kdy, někdy.
ecaui 3. zda kdo, zda jaký;

ecauid zdali. [kam.
ecgui aďv. zda nějak; ecguo zda
ecguis v. ecguid.
eculeus v. eguuleus.
ědax, cis adj. žravý, hlodavý.
edepol interj. na mou věru, při

sám bůh.
čděra v. hedera.
Ědessa, ae f m. v Makedonii; m.

v Mesopotamii.
edico, čre, xi, ctum vyřknouti,

vyhlásiti, naříditi, poručiti.
edictum, i n ohlášení, vyhláška,

nařízení.

1811. L.-Č.

€disco, čre, didici z paměti se
učím, vyučiti se, na- Se.

edissero, čre, ui, rtum obšírně
promlouvám, vykládám.

edisserto v. předešlé.
editicius 3. udaný, navržený.
editio, Onisf vydání, u-; navr

žení; sdělení; uspořádání.
editus 8. vyvýšený, vysoký.
čdo, čre, didi, ditum vydávám,

vyrážím; plodím; rozšiřuji;
rozhlašuji, ohlašuji, oznamuji,
vyjevuji; provádím (exempla
cruciatiis) způsobuji.

čdo, čre, (6sse), 6di, 6sum jím,
zžírám, hubím.

eděceo, 6re, cui, ctum vyučuji,
poučuji, zevrubně zpravuji.

eděmo, re, ui ifum zkrotiti,„ „podmaniti.
Edoóni, Orum m thracký kmen,

ctitel Bakchův; adj. Edonus 3.
edormio, ire, vyspati se z..;

Jlionam e. hráti úlohu spící I.
educátio, oOnis/ vychování.
edůcátor, is (-trix, cis) vycho

vatel, živitel.
čdůco, are vychovávám, pěstím,

živím
educo, čre, xi, ctum vyvésti; vy

táhnouti, vypraviti se; vytasiti;
exercitum e. s vojskem vytáh
nouti; in ius ©. na soud po
hnati; zdvihnouti, vyvýšiti, zbu
dovati (aram, turrim); vycho
vati.

čdůlis, adj. jedlý.
edůiro, are vytrvati.
edůrus 8. přetvrdý.
Ečtion, is m král v Thebách v

Kilikii; adv. Eetioneus 3.
effarcio, ire, si, fum vycpati, vy

plniti.
effatum, i n výrok; věštba.
effectio, Gnis /f vykonávání;

prvotní příčina.
etfector, is m původce, tvůrce.
etfectus, Us m provedení, vý

sledek, účin.
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effémino ei

effémino, áre zženštiti, rozma
zliti, změkčiti.

efferatus 3. zdivočilý.
eftfero, ferre, extuli, 6látum vy

náším, pedem e. vykračujií, vy
cházím ; odnáším, pochovávám;
zdvihám (caput), povznáším;
velebím (laudibus); plodím,
nesu (fruges); vyhlašuji, roz-,
oznamuji (in vulgus); do konce
nesu, snáším (laborem).

effěrus 3. divoký, divý.
effervesco, čre, vi (ui) vzkypěti,

vzplanouti.
effervo, čre vyvříti, vyvaliti se.
etfetus 3. vysílený.
efticácitas, tis f působivost.
efficáciter adv. vydatně.
elficax, cis adj. účinný, vydatný.
efficienter adv. účinně. (nost.
efficientia, ae f působení, účin
efficio, čre, f6ci, fectum vykonati,

způsobiti, provésti, dokázati,
poříditi; učiniti koho čím; zbu
dovati, zříditi; sehnati, vytvo
řiti; užitek nésti, vynášeti;
obnášeti, činiti; efficitur z toho
plyne. (líčení.

effictio, onis f vypodobení, vy
effingo, čre, nxi, ctum vyobra

zuji, vypodobuji, vytvářím; vy
líčiti; stírám (sanguinem).

effigiés, i f obraz, podoba.
etflágitatas is m naléhává, dů

tklivá žádost, prošení.
efflágito, are důtklivě vyžaduji,

doprošuji se. [mam).
efflo, are vydechuji (ignes, ani
effloóresco, šre, ui rozkvétám,

vy-.
effluo, šre, xi vytékám; unikám,

pro-, mizím, vypadávám.
efflůvium, i n výtok.
effodio, čre, di, ssum vyhrabá

vám, vykopávám; vypíchnouti;
proslíditi, vyloupiti.

effor, Ari vyřknouti, vysloviti;
vysvětliti,

effrenate aďv. bezuzdně, nevá
zaně.183]| L..Č.

——

effrénátio, Onis / bezuzdnost,nevázanost.
effréno are uzdy zbavuji, roz

poutávám.
effrenus 3. bezuzdný.
effringo, čre frégi, fractum vy.

lomiti, vypáčiti, roztříštiti.
effůgio, čre, gi utíkám, prchám,

unikám, ubíhám, varuji se;
jsem tajný.

effůgium, i » útěk, uniknutí;
prostředek k útěku. [8e.

effulgeo, Sre,si zazářiti,zastkvíti
effultus 3. opřený.
effundo, šre, fudi, sum vylévám,

pro-, hojně vydávám; promar
niti; vypustiti (habenas), shoditi
(jezdce); se ©. vyhrnouti, vy
valiti se; rozplývatise v ., od.
dávati se.

effuse aďv. široko daleko, roz
ptýleně, marnotratně, nemírně.

effusus 3. vylitý, roz-, rozpu
štěný, rozptýlený; přílišný, pře
hojný; marnotratný, nemírný;
effuso cursu v plném trysku,

effutio, ire vyžvatlati.
čgeénus 3. nuzný,

skrovný.
ěgeo, Sre, ui nedostatek mám,
—strádám;egentes nuzní, nuzáci.Egěria,ae* nymfaitalská,rád

kyně Numova.
€gěro, čre, ssi, stum vynáším,

vyvádím; zaháním, vy-, vyvr
huji, vyrážím.

čgestas, tis f/ nouze, bída.
Čgo záwm. (mei, mihi, me) já.
egrčdior, i, ssus sum vystupuji,

vycházím, odcházím, vzdaluji
88; vyplouti; postupuji za.

egrégié adv. výborně, znamenitě.
egrčgius 3. adj. výborný, vý

tečný, znamenitý.
Egressus, ús m odchod, odjezd;

výstup, přistání; východ; ústí.
eheu! ach! běda;
eia aj! nastojte; nuže, vzhůru!
ei mihi ach, běda!

potřebný,
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eižculor

eiáculor, ári vyhazuji, chrlím.
eicio, čre, i6ci, ičctum vyhazuji,

vyhošťuji, vyháním; se e. vy
hrnouti se, vyraziti; přistáti(naves);| ztroskotati,© homo
eiectus trosečník, chudák; vy
pískati, vysyčeti; zamítnouti.

eiectamentum, i 2 výmět.
eiěecto, are vyhazuji, chrlím.
eiulátio, onis f vytí, kvílení.
eiulo, are kvílím, úpím.
€izro, are odpřísahám, přísežně

odmítám (iudicem); skládám
(magistratum), neuznávám (pa
friam).

eius modi toho způsobu, takový,
toho druhu.

elabor, i, psus sum vypadám,
vyklouznouti, vysmeknouti 8e,
uniknouti, vyváznouti; upa
dám (in servitutem); mizím
(memori8).

elaborátus 3. pečlivě vypraco
vaný ; umělkovaný.

eláboro, Are namáhám se, vy
nasnažiti, přičiniti se; vypraco
vati (causam), zjednati, připra
viti, přivoditi (saporem).

elamentábilis,e adj. přežalostný,
úpěnlivý.

elanguesco, čro, ui ochabuji.
eláté adv. vznešeně; pyšně,

zpupně.
elatio, onis f vzlet, vytržení.
elátro, šre vyštěknouti.
elátus 3. vznešený; vysokomysl

ný; zhrdlý.
Řláver, is m (Allier) přítok (levý)

horního Ligera.
Elča, ae / m. v Lukanii, rodiště

Zenonovo (Eleates).
electé adv. vybraně.
electio, Onis£ výběr, volba.
elector, ism kdo vybírá, vyběrač.
Electra, ae / dcera Atlantova,

Pleiada; dcera Agamemnonova.
electrum, i » jantar; směs ko

vová barvy jantarové.
electus, us m volba.

185] L.-Č.

elčco

elěgans, tis adj. vybraný, vkus
ný, ušlechtilý.

elěganter aďv. ušlechtile, způsobně,vkusně.| (ušlechtilost.
elěgantia, aef uhlazenost, vkus,
elěgi, orum m elegie (hexam. a

pentam.)
lěleus, i m příjm. Bakchovo;
adj. Eleleis, dis /.

Eleis, idis f elidský (humus).
člěmenta, Orum1 prvky; základy

vědění, počátky (Romao).
Élěphantině, s f ostrov a m. v

Nilu.
elephantus, i m slon.
člěphas, ntis slonovina; v. ele
„„phantus,
Eleus 3. adj. elidský, olympijský.
Eleusis, inis f£ m. v Attice s

mysteriemi Cereřinými; m. v
Aegyptě; aďj. Eleusinius 3.
a Eleusinus 8.

Eleuteti, orum m kmen gallský
sev. od stř. Garumny.

elěvo, šre vyzdvihuji, vztyčuji,
„„vystavěti; oslabiti, zmenšiti.
Elias, dis f (egua) elidský.
elicio, čre, cui, citum vylákati,
- vylouditi; vyvolati.
Elicius, i m příjm. Jovovo.
elido, čre, si, sum vyraziti, vy

křesati (ignem); sraziti, stísniti
(řeku); vypuditi (morbum);
ztroskotati, roztříštiti, rozbiti;
zničiti.

eligo, čre, légi, lectum vybrati,
vyvoliti. [donii.

Elimea, ae/ krajina v jz. Make
elimíno, Are z domu vzdaluji,

rozšiřuji, vynáším.
limo, are vypilovati.
elinguis, e adj. bez jazyka, bez
řeči; němý; nevýmluvný.
Elis, idis f město a kraj v záp.
„ Peloponnesu.
Elissa, ae f Dido.
elixus 3. vyvařený, za-.
lóco, are pronajímám; gentem

Tudaeorum příjmy žid. státu.
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elocůtio emissárius

elocůtio, onis f řečn.proslovení,
sloh.

elógium, i » výrok, výpověd,
sentence; soudní nález; nápis,
nadpis; krátké udání v závěti,

elóguens, tis adj. výmluvný.
čloguentia, ae výmluvnost.
elógnium, i z výmluvnost.
elóguor, i, cůtus sum vypovídám,

vyjadřuji, projevuji, přednáším,
řečním.

Elpenor, is m druh Odysseův.
Elpinice, 8s f sestra Kimonova.
elůceo, Sre, xi, stkvěji se, zá

řím; vysvítám.
eluctor, šri vyvinouti se,přemoci,

překonati.
elucůbro, are při světle, s náma

hou pracuji.
elido, čre, si, sum vyhráti, obe

hráti koho, ráně se vyhnouti;
smích, posměch si fropím, spí
lám; šálím, klamu; mařím.

čliigeo,re, ximámsmuteknad..
eluo, čre, ui, útum vymývám, 0-,

s-; smazati, zahladiti.
Elůsáťes, ium m (Eauze) kmen

aguit. již. od stř. Garumny.
elutus 3. vypláknutý, slabý.
elůvies, 6i / potopa.
elňvio, onis f potopa.
Elysii, orum m kmen mezi Odrou

a Vislou.
Elýsium, i 2 sídlo blažených v

podsvětí; adj. Elýsius 3.
emancipo, re z moci otcovy

propouštím, za svobodna pro
hlašuji; v moc jiného odevzdá
vám; přenechávám, odprodá
vám.

©máno, are vytékám:; vznikám;
rozšiřují se, rozhlašuji se.

Eměthia, ae / 1. — Makedonie;
2. Thessalie; adj. Emathius 3.;
E. dux — Alexander; E. vertex
— Pelion.

Eměthis, idis f pl. dc. krále
maked. Piera.187)| L.-Č.

ny
ematůresco, čre, ui, dozrávám;

mírním se (ira).
čmax, cis aďj. koupěchtivý.
embléma,tis n vypuklá práce na

nádobách; mosaika.
embělium, i » mezihra, ballet.
émendabilis, eadj. napravitelný,
emendaté adv.bezchyby,správně,

bezvadně.
emendátio, onis f oprava.
Gmendátor, ism oprávce; -tri

cis f oprávkyně.
emendátus 3 opravený,

vadný, dokonalý,
€mendo, are opravuji, na-, na

hrazuji.
émentior, iri vylhávám, lživě

vypovídám ; smysliti,
emercor, ári vykupuji.
eměreo, Sre, ui, itum (-e0r, čri,

itus sum) zasloužiti 6i, -8e; vy
sloužiti, do- (stipendia).

eměritus 3. vysloužilý, -ený, za-;
subst. vysloužilý vojín, vyslou
žilec.

emergo, čre, si, sum vynořiti,
v. 66; vyváznouti; vzejíti, vy
plynouti, vystupovati, zvedati
se; jasným, zřejmým se stávati.

Eměrita, ae £ m. v Lusitanii.
emětior, iri, měnsus sum vymě

řuji, procházím, cestuji (terras)
uraziti; překročiti, vyměřuji —
přiděluji (aliguid patriaé); pře
žiti, stráviti (diem).

eměto, čre požíti.
€migro, are vystěhovati se.
Gmico, are, ui, atum zazářiti, vy

skočiti, vyšlehnouti (flammae),
vystřiknouti (sanguis),vyraziti;
lesknouti se, vynikati, vyční
vati.

čmineo, 6re, ui, vyčnívám, vy
nikám, předčím, vyznamená
vám se; vynořiti Se.

eminens, tis adj. vyčnívající, vy
nikající, vysoký.

minus adďv.z daleka, s dálky.
€mIror, šri žasnu nad..
emissarius, i m zvěd.

bez
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Smissio enuptio

emissio, onis f vypuštění, vy
mrštění.

emitto, čre, si, sum vysílám,
ode-, vypouštím, pouštím (acu
leum), pro-, vydávám (vocem),
metám (hastam), odkládám, od
hazuji (scutum).

ěmo, čre, emi, 8mptum kupuji,
vy-, za-, získávám.

emoderor, žri mírním.
emědůlor, ári opěvám.
emollio, fre měkčím, mírním,

změkčilým činím.
emělůňmentum, i » námaha; dílo,

práce; výsledek, prospěch, zisk.
eměrior, i, tuus sum odumírám,

zemříti, vyhynouti.
eměveo, Sre, vi, tum vzdaluji,

odklízím; otřásám, [genta.
Empěděcles, is m filosof z Agri
empiricus, i m pl. lékař dle

zkušeností léčící.
Empěria, orum » kraj u M. Syrty.
Emporiae, arum f m. v Hispanii.
empěrium, i » tržiště.
emptito, are kupuji.
emptor, is m kupec.
Empulum, i » m. v Latiu.
emunectus 3. homo e.naris by

strozraký, jemného vkusu.
emungo, čre, xi, otum vysmrkati

se; ošiditi,
€můinio, ire dobře opevňuji; ce

stu razím, schůdným činím.
€n interj. hlel ejhle| nužel
enarrabilis, e adďj.vylíčitelný.
enárro, Are vypravuji (úplně),

vyličuji. 
enascor, i, nátus sum vyrůsti,

vyhnati.
enáto, are vyplovati. [naný.
čnavátus 3. provedený, doko
EnavÍKO, are vyplouti, pro-.
Encěládus, i m gigant Aetnou

pokrytý.
Endýmion, is m sličný jinoch,

Jovem k věčnému spánku od
souzený.

eněco, re, ui, ctum ubíjím,
usmrtiti; vysíliti.199)| I.-Č.

čnervis, e adj. vysílený, mdlý.
enervo, are vysiluji, změkčilým

činím.
Engňion, i n m. na Sicilii.
čnim sp. zajisté, ovšem; totiž,

neboť.
čnimvěro sp. ba ovšem.

nipeus, i m řeka v Thessalii;
bůh říční; říms. mladík.

čniteo, čre, ui stkvěji se.
enitesco, čre zastkvíti se.
enitor, i, nisus sum (-xus) vy

drati se, pro-, vystoupiti, znik
nouti, dosíci; namáhati 86;
poroditi.

Snixé adv. namáhavě, úsilovně.
enixus 3. čilý, horlivý.
Ennius, i m básník říms. z Rudií

v Kalabrii.
no, are vyplovati, pro-.
enodatě adv. zřetelně.
enodatio, Gnisf vysvětlení.
enodis, e adj. bez suků.
enodo, re vysvětluji.
enormis, e adj. nepravidelný,

neobyčejně veliký.
Enotesco, čre, ui roznésti se (a

tím známým státi).
ensifer 3. meč nesoucí.
ensis, is m meč.
Entella, ae f m. na Sicilii.
enthyméma, tis n argumentace;

závěr z opaku.
entubo, čre, psi, ptum vyvdati.
enňeleatě adv. jasně, prostě.
enucleátus 3. čistý, poctivý;

prostý.
enňeleo, are jader zbavuji, vy

bírám; vysvětluji.
enůmerátio, onis f výčet, opa

kování.
Gnůměro, šre vypočítávám, uvá

dím, vypravuji.
€nuntiátio, onis f výrok.
enuntiatum, i » výrok.
enuntio, are vyjevuji, vyzrazuji;

vypovídám, pronáším.
enutrio,ire vyživuji,vychovávám,
enuptio, onis f vyvdání.
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e0 Erátosthěnés
——56

e0, ire, i1, itum jdu, fáhnu, ubí
rám 86; curru, 6guo jedu; pe
dibus e. pěšky; pedibus in sen
tentiam hlasuji s někým; navi
bus plavím se; vycházím (tectis),
odcházím (Sacris), ad saga, ad
arma sahám uchyluji se k zbra
ni, útočím (in hostem); teku
(Euphrates, sanguis); letím (8a
gitta), míjím, plynu, přecházím
(in ramos); plížím, šířím se
(rumor), dostávám se, dávám se
(in rixam); zamýšlím, chci (do
minationem raptum); pass. Be
sup. tvoří infin. fut. pass.

e0 adv. tam; tak dalece; tím,
proto, o to.

e0dem adv. tamtéž.
Eos / Jitřenka, Zora.
Eous 3. adj. jitřní, východni;

sudsť. jitřenka; obyvatel vý
chodu.

ĚpaminGndás, ae m státník a
vojevůdce thebský,

Epňphus, i m syn Jova Ammo
na a Ioin.

Epeus,i mtvřírce koně trojskéh«
čphebus, i m mladík (u Řeků

kolem 18. roku), jinoch.
ephemeris, idis f denník,
Ephěsus, i f město v ionské

Malé Asii; adj. Ephesius 3.
čphippiátus 3. adj. houní jez

deckou opatřený.
ephippium, i 1 jezdecká houně,

čabraka, (sedlo).
ephěrus, i m efor
„spartský).
Ephýra, ae £ — Korinth.
Epicharmus, i m básník vese

loher; báseň Enniova.
Epiclerus, i / veselohraMenan

„drova.
Epicůrus, i m filosof řecký;

adj. Epicureus 3.
čpicus 3. epický.
Epidaurus, i f£ m. v Argolidě

s chrámem Aeskulapovým; adj.
Epidaurius 3.191]| L.-Č.

(úředník

čpigramma, tis n nápis, báseň
— epigram.

epilogus, i m doslov.
Epiměnides, is m básník z Krety,
Epiměthis,idis/dc. Epimětheova.
Epirotes, ae m Epiroťfan, obyv.

Epiru.
Epirus, i / krajina u mořeIon

ského; aďj. Epiroticus 3.
epistula, ae f list, dopis.
epitáphius, i m řeč pohřební.
Špops, is m dudek.
Eporědorix, igis m 1. mladší,

šlechtic aedujský; 2. starší,
vůdce proti Seguanům.

čpos » báseň hrdinská.
epoto, are, avi, otum vypiti.čpulae,arum/f hostina,kvas.
čpuláris, e adj. hodový, k ho

stině patřící.
ěpůlo, onis m hodovník; trium

wiri neb septemv. dozorci nad
hody obětními.

čpulor, ári hoduji.
čpůlam, i » hod, hostina, jídlo.
ěčaua, ae f£ kobyla, klisna.
čaues, itis m jezdec, rytíř.
čguester, ris, re adj. jezdecký;

ordo e. stav rytířský.
čguidem adv.arci, věru, ovšem, -f.
čguinus 3. koňský.
ěauiria, ae f závody koňské

k poctě Martově.
čauitátus, ús m jízda, jízdectvo.
ěauíto, are jedu na koni, harco

vati, bouřiti (Eurus).
čauůlčus, i m koník, hříbě; mu

čidlo (osel).
čguns, i m kůň; eguis virisgue

vší mocí; někdy eguus — egues;
obraz. spiknutí; ad eguum re
soribo k jízdě připisuji, na ry
tíře povyšuji.

erádo, čre, si, sum vyškrabati,
„ vyhladiti. (armenská,
Eráto f musa lyriky; královna
Erátosthěnes, is m mathematik

a hvězdář, správce knihovny
alexandrijské.
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Érčbus Esguiliae

Erěbus, i m bůh temnoty; pod
světí.

rechthěus, i m král athenský,
adj. Erechtheus 3.; Erech
thidae — Atheňané; Erech
this, idis f Orithyia.

Erectus 3. vztýčený, hrdý, zmu
žilý, pozorný.

erépo, čre, si, tum slézti, vystou
piti na..

ereptio, onis f uloupení.
ereptor, is m lupič.
Eretria, ae £ m. na Euboii.
Eretriaci, orum m stoupenci Me

nedemovi.
Eretriěnsis, e adj. eretrijský;
| subst. Eretriané.
Eretum, i z m. v Sabinsku.
ergů předl. s akk. k, ke, vůči,

proti. [znice,
ergastulum, i 1 robotárna, ká
ergo aďv. a sp. za příčinou,

k vůli, pro; proto, tedy, tudíž;
desinite ergo přestaňte medle.

Erichthěnius, i mkrál athenský;
syn Dardanův; adj. Erichtho
nius 3. = trojský.

ericius, i m ježek válečný, silné
břevno hřeby opatřené.

Eridánus, i m Pád.
6rigo, čre, 6xi, 6ctum vztyčuji,

zdvihám, povznáším, povzbu
| zuji; pozorným činím.
Erigóoné es /f dcera Ikarova,

souhvězdí Panny.
erilis v. herilis.
Erinnys, os £f lítice, bohyně

msty; zlý osud, bič (Helena);
„ zuřivost.
Eriphyla, ae f choťAmfiaraova.
eripio, čre, ripui, reptum vy

trhnouti, vyrvati, u-, vzíti;
osvoboditi, zachránili (ex peri
culo); ereptum pervenire lou
peží se dostati; pass. —zemříti.

erógátio, onis f vydání, vypla
cení, rozdělení.

€rógo, are vyplácím.
errabundus 3. bludný, tfoulavý.193)| L.-Č.

erraticus 3. bludný.
erratus, us m bloudění.
erro, are bloudím, toulám 86,

těkám; mýlím se, chybuji.
erro, onis m pobuda, tulák.
error, is m klam, blud; chyba,

vina, poklesek.,
črůbesco, čre, ui Ččervenám se,

zardívám se, zastyděti se.
Sruca, ae f housenka.
eructo, are vyvrhuji, vyřihuji;

vytlachávám.
erůdio, ire vzdělávám, vyučuji.
erůdite aďv. vzdělaně.
erňditio, onis f učení, vzdělání,

učenost.
6rumpo, čre, růpi, ruptum vyří

titi se, vyraziti, propuknouti;
vychrliti; prosekati se.

©ruo, čre, ui, útum vyhrabati,
vykopati, vyrvati, vyvrátiti;
vypátrati.

eruptio, onis f výbuch, výpad.
Erycus v. Eryx.
Erýmanthus, i m pohoří v Ar

kadii; adj. Erymanthius 3.
(aper); Erymanthis, idis f
(silva).

Ěrýthea, ae f ostrov v zál. Gad
ském, odkud Herkules Ge
ryonovi skot odvedl; adj. Ery
theis, dis /.

Erýthrae, šrumfm. vIonii; adj.
rythraeus 3.

Erythraeum mare mořeČervené
= záliv Perský.

Eryx, cis m hora a město v sev.
záp. Sicilii; adj. Erycinus 3;
sudsť. fem. — Venus.

esca, ae f jídlo, vnadidlo.
escendo, čre, di, sum vystupuji.
escensio, onis f přistání.
escensus, Us wm.vystupování,

slezení.
escůlentus 3. jedlý.
Esguiliae, 4rum /f největší ze

7 pahorků římských, dříve po
hřebiště(atrae); adj. Esguilias
a Esguilinus3. i Esguiliarius3.
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essědárius

essědárius, i m vozní bojovník.
essědum, i% dvoukolka gallská.
Esubii (-vii), orum 7 (Essey)

kmen gallský v Normandii.
esůrio, ire lačním, hladovím.
et sp. a, i; ale; a skutečně; a to;

et-etť i-i.
čtěnim sp. v skutku,

ovšem, totiž.
těčeles, is (608)m. syn Oidipův
a Iokastin.

čťesiae, árum m passátní větry.
ethělógus, i m napodobitel mra

vů a zvyků (mimus).
čtiam sp. také, též; ano i; u

komp. ještě; etiam atgue
etiam opět a opět.

čťíamnum (-nunc) ještě nyní.
čtiamsi sp. ačkoli, byť i.
Etrůria. ae f krajina v Italii;

pad- Prusens 3., subst,Etrusv

zajisté,

ové.
etsí sp. i když, ačkoli, byť i.
eu čnterj. výborně! pěkně!
Enadně, es f choť Kapaneova.
Enagorás, ae m Král kyperský.
Euan m příjm. Bakchovo.
Euander (-rus), i m syn Kar

mentin, zakladatel Pallantea
v Italii; rytec z Alexandrie;
adj. Euandrius 3.

Euboea, ae / ostrov v moři
Aigaiském; adj. Euboicus 3.

Euclides, is m filosof megarský;
mathematik. (tonův.

Eudoxus, i m astrolog, žák Pla
Euéninus 3. adj. ed Euenus, i

m řeka v Aitolii.
Euhan v. Euan.
Euhius, i + příjm. Bakchovo.
euhoe, euoe juch! ichuchu! vo

lání při slavnosti Bakchově.
Euias (-hias), dis f bakchantka.
Euippe, 8s f choť Pierova.
Enmělus, i m král patrajský;
. Troian.

Euměněés, is m jmeno několika
makedonských vojevůdců a
králůpergamských.

-Euměnides, um f lítice.

195] L.-Č

ěvěho

Eumolpidae,arum mEumolpovci,
kněžská rodina v Athenách.

Eumolpus,i mpěvcethracký, za
kladate] eleus.mysterií; jeho syn.

euntichus, i m kleštěnec.
Euphorbus, i sm Troian, syn

Panthův. [Euboie.
Euphěrio, onis m trag. básník z
Euphrátes, is m řeka v Syrii.
Eupolis, dis m básník veseloher,
Enripides, is m trag. básník řec

ký; aďj. Euripidaeus 3.
euripus, i 7%úžina, zvl. mezi

Boiotií a Euboiou.
Europa, ae / 1. dcera foinic.

krále Agenora; 2. díl světa;
adj. Europaeus 3.

Euroótas, ae « řeka v Lakonice,
euroóus 3. východní.
enrus, i m vítr jv. neb vých.
Eurybiades, is = král spartský
Euryclea, ae f kojná Odysseova.
Eurydice, €s f choť Orfeova;

vdova po Amyntovi makedons
kém, matka Filippova. [fylii.

Eurýmědon, tis m řeka v Pam
Eurypýlas, i m syn Herakleův,

král na Kou; syn Euaimona
thessalského.

Eurysthěnes, is mkrál spartský,
Eurýtus, i m král v Oichalii;

Eurýtis, dis f — Jole.
Euterne, 6s f musa hudby.
Euxinus 3. adďj. příjm. moře

Černého, černomořský.
evádo, čre, si, sum vycházím,

vyváznouti, uniknouti, vypa
dám, dopadám, končím; vy
plniti se, státi se; vyspěti v.

6věgor,ari vybočuji,od-, těkám;
šiřím se; překračuji.

eválesco, čre, ui vzmáhám se,
sílím; mohu; převládám,

evánesco, čre, ui mizím, zani
kám ; větrám.

evánidus 3. mizivý, pomíjející.
evasto, are úplně zpustošiti.
évěho, čre, xi, otum vyvážím,

vyjíždím, vyvyšuji; pass. vy
jíždím.
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evello exánimis

evello, čre, elli, ulsum vytrh
nouti, vyrvati.

čvěnio, íre, véni, ventum vychá
zím; stávám se, přiházím Se,
dařím se; připadám, (provincia).

eventum, i n výsledek, událost.
eventus, is m výsledek, konec,

osud; plur. případy, náhody.
everbero, are vyšlehávám, vy

mrskávám, pro-, rozbíjím.
evergo, čre vyklopiti, vydati.
everriculum, i n síť zatahovací;

vyděrač.
6verro, čre, rri, sum vymetám;

plením, vydírám.
6versio, onis f překocení, vy

vrácení, zkáza.
€versor, is m bořitel, zničitel.
everto, čre, ti, sum vyvracím,

ze základů bouřím (mare), ká
cím, ničím.

evestigátus 3. vypátraný.
evidens, tis adj. patrný, zřejmý.
evidenter adv. zřetelně,jasně.
evidentia, aef zřetelnost,jasnost.
ěvigilo, are probuditi se, pro

bdíti; pečlivě vypracovati (li
bros); nobis evigilatum est jest
o nás postaráno.

evilesco, čre, ui na ceně tratím,
oblevňuji, zmenšuji se.

Gvincio, ire, nxi, netum obvazuji,
ovinuji.

evinco, čre, ci, otum úplně pře
máhám, překonávám, šťastně
míjím (Charybdin): vymoci, do
kázati.

eviscero, šre vykuchati, rozsá
pati.

evito, are vyhýbám se, unikám,
ucházím; vyváznouti.

evito, Are život vzíti.
čvocáti, Orumvysloužilci vyzvaní

k dobrovolné službě další.
evocátio, Onis/ vyvolání; povo

lání, vyzvání (k službě voj.)
evocátor, is m buřič.
evoco, are vyvolati, povolati,

obeslati, vyzvati, lákati; pový
šiti (ad honorem).

1971. L.-Č.

čvělo, áre vyletěti, vyraziti, vy
řítiti se; odkvapiti, uniknouti.

evoliitio, Onis/ rozvinutí knihy,
čtení.

6volvo, čre, vi, útum vyvaliti,
rozvinouti, čísti; zbaviti; vyklá
dám, vypravuji.

evěmo, čre, ui, ftum vyvrhuji,
vydáviti, vychrliti.

evulgo (-ol-), are rozšiřuji, roz
ují.

eX v. e.
exňcerbo, are roztrpčuji, jitřím.
exactio, onis f vymáhání, poža

davek, vybírání, daň; vypuzení
(regum).

exactor, is m vymáhač daní,
sběratel, výběrčí; vypuditel.

exactus 3. přesný, důkladný.
exňcuo, čre, ui, útum přiostřuji;

podněouji, vzbuzuji.
exadversum adv. a předl. a akk

naproti, s opačné strany.
exaedificátio, Onisf vybudování.
exaedifico, are vystavěti, posta

viti.
exaeguátio, onis f vyrovnání.
exaeguo, re vyrovnati, u-, 8-.
exaestuo, are vzdouti se, vzky.

pěti, vzplanouti.
exaggerátio, onis f navezenf

hráze; vyvýšení, povznesení.
exaggčro, re hráz navážím;

zvětšuji, zvyšuji, povznáším,
nadsazuji.

exágitator, is m tupič.
exagito, are vyháním, vyštvati;

vyplísniti; napadám, tupím;
znepokojuji; týrám; pobuřuji,
popuzuji. (nouti.

exalhesco, čre, ui zběleti, zbled
exámen, inis 2 hejno, roj; jazý

ček vah; zkouška,
exámino, Are rojiti se; vážím,

uvažuji, zkoumám.
exanclo, Are vyčerpávám; 8ná

ším, vydržeti.
exánimátio, Onis / udušení;

úžas, děs. (mrtvý; zděšený.
exánimis, © adj. bezduchý,
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excňůbitorexánime

exánímo, Are dechu zbavuji,
unavuji, života zbavuji, usmr
titi; děsím.

exardeo, v. následující.
exardesco, čre, si, vzplanouti;

rozhorliti se.
exaresco, čre, rui vyschnouti,

vypráhnouti; vymizeti.
exarmo, are odzbrojuji, přemá

hám.
exšro, are vyorati z-; zbrázditi,

vytěžiti; napsati.
exaspěro, are drsným činím;

Popuzuji, bouřím, dráždím,
exauctoro, Are propouštím ze

služby.
exaudio,ire doslechnouti, za-,vy-.
exaugurátio, Onis f odsvěcení,

zne-.
eXCAECO,Šre oslepuji; zacpávám.
excandesco, čre, ui rozpaluji,

rozžhavuji 86; vzplanouti.
excanto, are vyčarovati, při-.
excávo, áre vyhloubiti.
excedo, čre, ssi, ssum vystupuji,

u-, odcházím, umírám, přesa
huji (modum); vybočuji; upou
štím, postupuji něco; proni
kám ; mizím.

excellens, tis aďj. vynikající,
výborný, výtečný.

excellenter adv. výtečně.
excello, čre vynikám.
excelse adďv.vznešeně.
excelsum, i 1 vyvýšené místo,

výše.
excelsus 3 adj. vyvýšený, vzne

šený, strmý, vysoký.
exceptio, onis/ výjimka,výhrada.
excepto, Bre přijímám, chápu,

chytám, ruku podávám; vde
chuji.

excerpo, čre, psi, ptum vyšku
bávám, vybírám, vylučuji.

excessus, Us m vykročení, od
chod, smrt; překročení, odbočení.

excetra, ae f had, hadice.
čxcidium, i 2 zkáza, záhuba.
excido, čre, di vypadávám, vy199]| L.-Č.

cházím ; vyklouznouti (verbum),
z paměti vymizeti, zmizeti,
zaniknouti; chybiti se, propásti,
přijíti o něco.

excido, čre, cidi, cisum vyseká
vám, utínám, porážím, kácím;
vyvracím.

excieo v. násled.
excio, ire, ivi, itum zavolati, po-,

vy-, vzbuditi, vyplašiti, pole
kati; vybídnouti, povzbuditi.

excipio, čre,cpi, ceptum vyjí
mám, od-, při-, zachraňuji; pod
nikám, podstupuji, na se beru;
zachycuji, uchvacuji, chytám;
vnímám, chápu, vystřídati; po
kračuji, následují; zastihuji;
zadržuji, odrážím; pohošťuji,
ujímám se, zachraňuji; přijí
mám, beru; zaujímám.

excisio, onisI vyvrácení.
excitatus 3. prudký, ostrý.
excito, dre vzbuzuji, probouzím,

volám, plaším, honím; vztý
čiti, zříditi (stavbu); rozněcuji,
pod-; vzmužuji.

excitus 3. otřesený, rozčilený;
zděšený. (křik,

exclámatio, Onisf zvolání, vý
exclamo, áre zvolati, vykřik

nouti.
excludo, čre, si, sum nepustiti,

vyloučiti, zbaviti, zameziti, pře
kážeti.

excogiťátio, Onis£ vymýšlení.
excogito, are vymýšlím.
excolo, čre, ui, ulfum zpracovati,

vzdělávám, zušlechtuji.
excěguo, čre, xi, ctum vyvářím,

vysušuji, čistím, k zralosti při
vádím. šetilý,

excors, dis adj. nerozumný, po
excresco, čre, 8vi, 6tum vyrů

stám, vz-.
excrétus 3. odmíšený, oddělený,
excrétus 3. vyrostlý, dospělý.
excrňcio, are umučiti, utýrati.
excůbiae, arum / stráž, vojín na

stráži. (hlídka.
excůbitor, is m strážoe; pl. stráž,
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excůbo exíÍmo

excůbo, Are, ui, itum venku
ležím, hlídám, na stráži jsem.

exctido, čre, di, sum vykřesati
(scintillam), ukouti; umělezpra
covati.

exculco, are vyšlapati, udupati.
excultus 3. vzdělaný, jemný.
eXCurTo, čre, (cu) curri, sum vy

bíhám, výpad činím.
excursio, onis / výběh, výlet,

výpad, vpád, nájezd; náběh,
začátek. [zvědač.

eXCUTsor, is m harcovník; vy
eXCnrsus, us m výhěh, výpad,

útok; výlet.
excusabilis, e aďj. omluvitelný.
excusaté adv. 8 omluvou.
excusatio, onis f omluva.
excuso, are omlouvám, vy-.
excůtio, čre, ssi, ssum vytřásám,

vymrštiti, vyhoditi, pustitij
rozpřáhnouti, rozvinouti; pro
hledávám, přetřásám; vzdaluji,
odstraňuji, ničím; sudorem e.
zpotiti; ignem e. vznítiti; cursu
e-0r jiným směremjsem zanášen.

exědo, čre, 8di, 6sum vyjídám,
etravuji, rozhlodávám, ničím;
trápím. [hovorna.

exědra, ae f společenský pokoj,
exemplar, is » vzor, příklad;

kopie, otisk.
exemplum, i 1 příklad, doklad,

vzor; výstraha; obsah, ráz;
obraz, otisk, opis.

exe0, Ire, ii, itum vycházím, vy
táhnouti, vyplouti; dopadnouti,
vy-; vypršeti; zemříti, vzejíti;
ujíti, uniknouti; vystupovati,
pře-; zacházeti, mizeti; vyhý
bati se.

exerceo, 8re, ui, tum proháním,
zaměstnávám, štvu; cvičím;
stíhám, pronásleduji, znepoko
juji; provozuji, konám; ferrum
e. kuji; rura e. orám; cantum
e. zpívám; pacem e. mír zacho
vávám; metalla e. doluji atd.;
ponoukám. [jenské).

exercitatio, Onis f ovičení (vo

2011. L.-Č.

exercitatus 3. vycvičený, ofu
žilý; týraný.

exercitium, i » ovičení,
exercitus, s m vojsko; hejno.
exháláatio, onis f výpar.
exhálo, are vydechuji, vypařuji.
exhanrio, ire, si, stum vyčer

pávám; vybrati; vyprázdniti;
exhaustus vysílen, zemdlen;
ubírám, ode-, ruším, odstra
ňuji; prodělati, přestáti; pro
vésti, ukončiti.

exhěredo, 6re vyděditi.
exhéres, die c. vyděděný.
exhibeo, Sre, ui, itum vydávám,

odevzdávám; ukazuji; proka
zují se, jevím se; provádím,
opatřuji, zjednávám; k výsle
chu předvádím. (zhroziti se,

exhorresco, šre, ui užasnouti,
exhortátio, onis f povzbuzení.
exhortor, ari pobádám, povzbu

zujl. :
exigo, čre, 6gi, acfum vyháním,

za-, zapuzuji (reges); proháním(ensem);© vyžaduji,sháním,
shromažďuji (obsides, pecunias),
vynucuji, vymáhám; projíti,
prožiti, dokončiti (diem, ver
8us); prodávám (fructus); uva
žuji, zkoumám; radím se, pro
jednávám; vyměřuji, posuzuji.

exigu6 aďv. nuzně, sotva; skro
vně, krátce.

exiguitas, tis f maličkost, ne
patrnost; krátkost. [vný.

exiguus 3. adj. nepatrný, skro
exilis, e aďj. hubený, chatrný,

skrovný; suchopárný.
exilitas, tis f tenkost; slabost,

hubenost, chatrnost.
exiliter adv. krátce, skrovně.
exilium, (-xsi-) n vyhnanství.
eximié adv. obzvláště, nad míru,

výtečně. [ný, obzvláštní.
eximius 3. adj. vybraný, výbor
eximo, čre, emi, ptum vyjímám,

od-, vybírám, vzdaluji, osvo
bozuji; beru, odstraňuji; trá
vím (diem).
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exin

exin v. exinde.
exinánio, ire vyprazdňuji, vy

čerpávám, vyloupiti.
exinde adv. odtud, na to, potom.
existimátio, onis / mínění, po

věst, vážnost, úvěr.
oxistimátor, is m posuzovatel,

soudce, sudílek.
existímo, are cením, vážím, od

haduji, posuzuji, pokládám,
mám za fo, míním; rozhoduji.

existo, čre, stiti, povstati, vznik
nouti, státi se, vzejíti.

exitiabilis, e adj. zhoubný, zká
zonosný.

exitiosus 8. zhoubný.
exitium, i » záhuba, smrt, zánik.
exitus, Us 7%východ, výsledek,

konec, osud.
exlex, gis adj. mimozákonný,

nezákonitý.
exódium, i n dohra komická.
exolesco,čre, 8vi, tum vyrůsti,

dozráti; zastarati, zajíti, zmi
zeti, ze zvyku vyjíti.

exónero, are nákladu, břemene
zbavuji; osvobozuji, sprošťuji,
odlehčuji.

exopťátus 8. vytoužený.
exopto, are snažně žádám, pře

ji si.
exorábilis, e adj. uprositelný.
exOrdior, Iri, Orsussum počínám.
exordium, i » začátek, úvod.
exOrior, iri, ortus sum vzcházím,

vznikám, povstávám.
exorno, re vyzdobiti,vyzbrojiti,

vystrojiti, spořádati (aciem),
ex0ro, are vyžádati, vyprositi, u-.
exorsa, orum 2 počátek, podnik.
exoseulor, šri zlíbati.
exOsus 3. velmi nenávidějící.
ex0“ericus 3. vnější, obecnější.
expallesco, čre, ui zblednouti.
expassus (pando) 3 rozestřený,

rozevřený.
expěvesco, čre, avi zhroziti se.
expectoro, are z mysli zaháním.,
expědio, ire vybavuji, vyprošťuji,

vyplétám; vymrštiti (discum);208]| L.-Č.

explanátor

vyjímám, připravuji, chystá:
(arma, ferrum); v pořádek uvá
dím, vykonávám, opatřuji (rem
frumentariam); přednáším, vy
pravuji; expedit prospívá.

expěditě adv. lehce, hbitě.
expeditio, Onis/ výprava, tažení.
expeditus 83. aďj. vybavený,

volný; k boji hotový; zručný,
hbitý; pohotovějsoucí (pecunia);
victoria ©. rozhodné v.; in ex
pedito 8um jsem po ruce.

expello, čre, puli, pulsum vypu
diti, vyhnati; vystřeliti, vy
plouti.

expendo, čre, di, sum odvážiti,
zaplatiti, vy- ; oceňuji, posuzuji;
odpykati (poenas).

expergeéfácio, čre, féci, factum
probouzím.

expergiscor, i, perrectus sum
probuditi se.

experiens, tis podnikavý, činný.
experientia, ae f zkušenost, vě

domost, pokus.
experimentum, i z pokus, dů

kaz; pl. zkušenosti.
expěrior, iri, rtus sum zkouším,

pokouším se; poznávám, shle
dávám, přesvědčuji 86; soudím
ge.

expers, tis adj. neúčasten, prost,
neznalý.

expertus 3. zkušený, zběhlý;
osvědčený.

expetendus 3. žádoucí.
expěto, čre, ivi (ii), itum vyža

duji; stihnouti (clades).
expiátio, onis f očista, usmíření
expilátio, Onis£ vyloupení.
expilo, šre vypleniti, vyloupiti.
expingo, čre, nxi, ctum vyma

lovati, živě vylíčiti.
expio, šre očišťuji, usmiřuji,

pravuji, utišiti.
expiscor, ári vyloviti, vypátrati.
explánátě adv. zřetelně.
explánátio, Onis f vysvětlení,

výklad.
explánátor, is m vykladač.
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expláno exserto

expláno, aře vykládám, vysvětuji.
expleo, 6re, 6vi, 6tum vyplňuji,

na-, do-; upokojiti, utišiti,
explětio, Onis/ uspokojení.
expletus 3. adj. úplný, dokonalý.
explicatě adv. jasně.
explicštio, onis f rozvinutí, vý

, vysvětlení,
explicator. is m vykladač.
explicátrix, cis f vykladatelka.
explicatus,3.spořádaný; zřetelný.
explicitus 3. snadný.
explíco, are rozvinuji, rozšiřuji;

vykládám, líčím; urovnati,
usnadniti, provésti; uraziti
(iter).

explodo, čre, si, sum tleskáním
vyháním(=vypískati); zavrhuji.

explorátio, oOnisf pátrání, vyzví
explorator, is m vyzvědač.
explóorátus 8. vyšetřený, zjištěný,

jistý, bezpečný.
explóro, are vypátrati, vyzkou

mati, zvěděti.
expělio, ire uhladiti, jemně vy

pracovati, zušlechtíti,
expělitio, Gnisf uhlazení, vy

zdobe
expono, re, sui, sifum vysazuji

(na zemi), vykládám, líčím.
exportatio, onis f vývoz
exporto, re vynáším, vyvážím,

odpravuji.
exposco, čre, poposci, žádám (za

vydání), vyžaduji.
expositio, Onisfvýklad.
expostulátio, čnisf vyžadování,stížnost,
expostulo, šre důtklivě žádám,

vyžaduji, vymáhám; pru S86;
stěžujísi do..

expresse adv. výrazně.
exprímo, čre, essi, essum vytla

čiti, vytisknouti; vynutiti; vy
líčiti; napodobiti; překládati.

expressus 3. výrazný, zřetelný,
názorný; strojený.

exprobrátio, onis f výčitka.205]| L.-Č.

exprobro, are vytýkám,vyčítám.
expromo,čre, psi, ptum vyjímám,

vyndávám, ukazuji, rozvinuji.
expugnabilis, e aďj. dobytelný.
expugnátio, Onisf dobytí.
expugnátor, is m podmanitel,

dobyvatel,
expůigno, šre dobývám, přemá

hám; podrobuji; domáhám se.
expulsio, Onisf vyhnání.
expulsor, oórism vypuditel; f

expultrix, cis. ňuji.
expurgo, áre čistím, ospravedl
exputo, are uvážiti ; dopátrati se.
exaulro, čre, sivi, situm vyhle

dati, vybrati, vypátrati; vyptá
vám se, vyzvídám; očekávám,
žádám,

expulsite aďv. vybraně, pečlivě.
exguisitus 3. vybraný, výborný,

přesný; hledaný.
exsacrifico, are obětuji.
exsanguis, e adj. bez krve;

bledý; sesláblý, slabý, mdlý.
exsňtio, are nasycuji.
exsátůro, šre nasycuji.
exscindo, ere, scídi, ssum vy

vrátiti, vyhladiti.
exseribo, ere, psi, ptum vypi

suji, 0-.
exsculpo, čre, psi, pftum vyškra

bati, vymazati.
exsěco, are vyřezávám,
exsecrábilis, e adj. proklatý,

strašlivý. (kletba.
exsecrátio, Onis „/ zaklínání,
exsecrátus 3. proklatý.
exsecror, ari proklínám,

za- ge.
exsectio, onis f vyříznutí.
exseciitio, onis / provedení, vy

konání, správa.
exsěguiae, arum f pohřeb.
exSegu0r, i, cutus sum vyprová

zím; následuji, stíhám, vyko
návám, plním; rozvádím, po
pisuji.

exsěro, čre, ui, rtum vystrčiti,
odbaliti, obnažiti,

exserto, re vystrkuji, vyplazuji.
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exsibilo externus

exsibilo, are vypískati.
exsicco, are vysušiti, vyprázdniti.
exsigno, áre vyznačuji, zazna

menávám. [odejíti.
exsilio, ire, ui vyskočiti, chvatně
exsilium, i 2 vyhnanství.
exsisto, čre, stiti, itum vyvstá

vám, po-, vznikám, objevuji 80;
stávám se.

exsolvo, čre, vi, Utum rozvazuji,
osvobozuji; rozpouštím, odstra
ňuji; vyplatiti, za-, 8-, smazati,
zadost učiniti.

exsomnis, e aďj. bezesný, bdělý.
exsorbeo, Sre, ui vysrknouti,

vyssáti, shltnouti; vypuditi, vy
prázdniti.

exsors, tis aďj. bez losu, osuduneúčastný; mimořádný.
exspátior, ari z dráhy vybočuji,

rozlévám se,„Vy“

exspectatio, onis f očekávání,žádost.
exspectátus 3. očekávaný, žá

doucí, vítaný.
exspecto, are očekávám, vyčká

vám, předvídám. [stříkati.
exspergo, čre, sus rozházeti, po
exSpes adj. beznadějný.
exSpiro, are vydechuji; skoná

vám; zanikám.
exsplendesco, čre, ui zazářiti.
exspolio, áre vyloupiti.
exsterno, áre poděsiti, poplašiti,
exstimulátor, is m pobuřovač.
exstimůlo, are ponoukám, drá

ždím, vylákati.
exstinctio, onis f vyhlazení.
exstinctor,ism uhasitel,zhoubce,
exstinguo, čre, xi, ctum sháším,

uhasiti; potlačiti; vyhlazuji,
zA-, hubím; vysušuji; pass.
zemříti.

exstirpo, are vymýtiti.
exsto, áre vynikám, vyčnívám,

strmím, ukazuji, jevím se; jsem,
trvám;'exstat jest patrno.

exstructio, Onisf vybudování.
exstruo, čre, xi, ctum buduji,

etavím, zastavěti, nakupiti,27)| L-Č.

n,
exstido, lopotně

poříditi.
exSul, is m vyhnanec, psanec.
exsůlo, áre vyhnancem jsem,

mimo vlast žiji.
exsultim adv. výskokem.
exsulto, are vyskakuji, jásám,

plesám, bujně, rozpustile si ve
du; rozpoutávám se.

exsuperabilis, e adj. přemoži
telný. [vynikání,

exsuperantia, ae f výtečnost,
exsuperatio, onis J nadsázka,

přehánění.
exsupero, are vynikám, vyční

vám, převyšuji, překročiti, pře
konati.

exsurdo, are ohlušiti, otupiti.
eXSUT'go,šre, rrexi, cfum povstá

vám, zdvihám se; zotavuji se,
exsuscito, are budím; rozdmy

chuji; povzbuzuji.
exta, orum 7 vnitřnosti,

obětních zvířat.
extábesco, čre, ui zchřadnouti,

vymizeti.
extempló adv. okamžitě, ihned,
extemporalis, e adj. 8 patra,

nepřipravený.
extendo, čre, di, sum rozestírám,

rozpínám, roztahuji, šířím, pro
dlužuji, rozkládám; e. me na
máhám se, e. me itineribus na
máhavé pochody konám.

extentus 3. roztáhlý, rozvláčný.
extěnuitio, Onis f zmenšení,

snížení,
extěnuo, šre zmenšuji, ztenčuji,

zlehčuji; roztahuji, zřeďuji.
exter (exterus) 3. vně jsoucí,

vnější, venkovský; cizozemský;
superl, krajní, poslední, svrcho
vaný; ad extremum naposledy,
konečně. (tlačuji.

exterebro, Are vyvrtávám, vy
extergeo, ere, si, sum stírám,

0-, vy-. [hošťuji.
extermino, Are zaháním, vy
externus vně jsoucí, vnější, cizí,

zahraniční,

are vypotiti,

droby
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extero Fabricius

extero, čre, trivi, tum vytříti,
ušlapati.

exterreo, re, ui, itum vyplašiti,
polekati, zastrašiti, po-.

extimesco, čre, ui strachuji se,
se strachem očekávám.

extimus superl. od exter.
extispex, icis m věštec z vni

třností zvířat.
extollo, čre zdvihám, povznáším,

vy-, vatyčuji, vzmužuji.
extorgueo, Sre, si, tum vykrou

titi, vytočiti, vyrvati; vynutiti,
vymučiti.

extorris, e adj. ze zemězahnaný.
extra adv. a předl. 8 akk. vně,

mimo, z venku, ven; e. auam
si leč,

extráho, čre, xi, ctum vytahuji,
pro-, prodlužuji, vyvádím, vy
vlékám.

extrineus 3. vnější, cizí, nepří
buzný.

extraordinárius 3. adj. mimo
řádný, neobyčejný.

extrárius 3. vnější, cizí.
extremitas, tis / nejzazšíobvod,

konec.

extremus 3. v. exter.
extrico, are vymotati; sehnati.
extrinsecus adďv.zevně.
extrůdo, čre, si, sum vypuditi,

zatlačiti; zbýti se (merces).
extando, čre, di, sum vytloukám,

vytepávám; vynucuji, způs0=
biti, opatřiti, zjednati; vyháním.

exturbo, are zaháním, vy-, ve
zmatek uvádím.

exubero, áre oplývám.
exul, v. exsul.
exulcero, áre zjitřiti, zhoršiti,

rozhořčiti.
exulto, v. exs-.
exůlůlo, áre zavýti; exululatus

akt.
exundo, are vylévati se, přeté

kati, rozvodniti se.
exuo, čre, ui, Uftum svlékám,

odnímám, zbavuji; ©. me vy
prošťuji se.

extiro, čre, ssí, stum vypáliti,
spáliti; vypražiti, vysušiti.

exustio, Onisf vypálení.
exňviae, arum /f oruží nepříteli

svlečené, kořist, trofej válečná
neb lovecká,

F.
tába, ae f bob.
fábalis, e adj. bobový (stipula).
Fáběris, is m říčka v Sabinsku,

přítok Tiberu [bajka.
fabella, ae f povídka, pohádka,
faber, ri m řemeslník, zejm. že

lezo zpracující (kovář) ; i dřevo:
truhlář, tesař; umělec (Daeda
lus); strůjce (fortunae snae).

fáber 3. adj. umělecký, obratný,
mistrný; ars £. obratnost.

Fabianus 3. adj. Fabiův, Fa
biovec; Fabiani vojáci A. Fa
bia Maxima; fornix F. oblouk
na Via sacra,

Fábius 3. adj. Fabijský:
tribus (venkovská), lex,

209] L.-Č.

gens,

Fabius O. m legat Caesarův.
L. F. centurio 8. legie Caesa
rovy; ©. Maximus Allobro
gicus vítěz nad spoj. Gally u
Isary 121. př. K.

Fabrateria, ae f£m. v Latiu.
fabrefacio, čre umělecky zho

tovuji.
fabrica, ae f dílna; řemeslo,

umění; umělé zpracování.
fabricátio, onis f umělecképro

vedení; stavba,
fabricátor, is m tvůrce, mistr.
Fabricius, i m C. Luscinus pro

tivník Pyrrhův; adj. Fabri
ciánus 3. (venenum).
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fabríco

fabrico, šre zhotovuji, kuji, tešu.
fabrili , iumn řemeslo.
fabrilis, e aďj. řemeslný, -ický,

umělý.
fabula, ae f vypravování, po

vídka, pověst; předmět roz
mluvy, posměchu; rozmluva,
zábava; báseň, báje, bajka ; diva
delní kus (f. docere kus dávati).

fábulor, ari vypravuji, flachám,
bavím se, povídati si.

fabůlosus 3. báječný, podivný,
báje milující.

facesso, čre konám, provádím,
zhotovuji; působím, jsem pří
činou (negotium, periculum);
vzdaluji se (me ex urbe).

fácetě adv. způsobně, obratně;
vtipně, rozmarně.

facetiae, arum /f vtip, vtipnost,
šprýmy.

facetus 3. ozdobný, jemný, uhla
zený; vtipný, žertovný.

fňcies, si / pohled, tvář, obličej,
tvářnost, podoba, vzhled, zjev,
vzezření; zdání.

fácíle adv. snadno; jistě, bez
odporu (f. primus); haud f.
stěží, sotva; £.pati, perferre rád.

fácilis, e adj. snadný, pohodlný,
schůdný, přístupný; ochotný,
povolný, úslužný; nakloněný,
vydaný čemu, vhodný; nimium
facilis příliš lehkověrný; po
hyblivý (oculus, manus), obrat

ný hbitý.fňcilitas, tis / snadnost, lehkost,
obratnost; ochotnost, povolnost,
přívětivost.

faciněrosus 3. zločinný,
neřestný.

fácinus, čris n čin, zločin,
facio, čre, f6ci, fáctum konám,

činím, dělám, zhotovuji, při
pravuji, zařizuji, stavím (soleas,
anulum, pontem, aedem, clas
sem); skládám (versiculum);
provádím, dopouštím se, pá
chám (caedem, fraudem, scelus);
působím, osnuji, podnikám

211) L.-Č.

adj.

faenebris

(impetum, coniurationem); uza
vírám (pacem, indutias); pro
vádím, vykonávám (imperata);
konám (stipendia, ludos); ver
ba f. řečním; sháním, zjedná
vám (pecuniam); plodím, dá
vám, vy-, nesu; příležitost dá
vám (copiam pugnandij; dam
num £f. škodu trpím (naufra
gium, iacturam), působím (fu
gam), moram f. prodlévám s ně
čím, zdržuji někoho; budím
(desiderium); periculum aloui f.
v neb. někoho uvádím, per, f.
pokouším se; palam alauid £f.
známo činím; dávám, nechá
vám (me cernere letum), nihil
religuum (i) £. nic neopomíjím ;
počínám (bellum); líčím, před
vádím (Socratem disputantem);
připoušťím; vážím si, cením
(parvi, pluris); provozuji (pi
raticam); jednám, vedu Si; co
piam frumenti f. obilím záso
bím; sementes f. osévám; face
dejme tomu, že; fac 8 konj,
zdůrazněný rozkaz.

factio, onis f dělání, konání;
strana (politická).

factiosus 3. stranu za sebou ma
jící, panovačný, mocný, vlivný.

factito, are dělávám, činím; pro
vozuji, zabývám se (accusatio
nem); robím (smolím) versus

factum, i » čin, skutek, událost;
guo facto proto.

factus 3. způsobilý, zrozený k..;
dokonalý; utvářený, zpraco
vaný, upravený.

facultas, tis f možnost, příleži
tost, schopnost, vloha ; zručnost;
pl. prostředky, jmění.

fácundé adv. výmluvně.
facundia, ae £ výmluvnost (při

rozená).
fácundus 8. adj. výmluvný, vý

řečný, obratný v řeči.
faecula, ae f kyselina vinná.
faenebris, e adj. úrokový, úro

ků se týkající,
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faeneratio far

faeneratio, Onisf půjčování na
úroky, lichvaření.

faenerátor, is m. kapitalista,
lichvář.

faenero, šre na úroky půjčuji,lichvařím.
faeneror, ari na úroky vypůj

čuji, lichvařím.
faenus, oris n zisk, výtěžek,

úrok, lichva, jistina; f. agitare
peníze na úroky půjčovati,
s penězi lichvařiti.

Faesulae, arum f m. v Etrurii;
adďj.Faesulanus 8.

faex, cis f kvasnice, ssedlina,
kal; vyvrhel, chátra; šťáva,
omáčka.,

fagineus 3. (-us) bukový.
fagus, i / buk.
fafarica, aefšíp koudelí a smolou

obalený, ohnivý.
falcárius, i m kosíř, hotovitel

kos; inter f-os v ulici srpařské,
falcátus 3. kosami opatřený;

srpovitý (cauda).
falcifer 3. srponosný.
falco, onis m sokol.
Falerii, orum m m. v Efrurii;

adj. Falerinus 3.
Falernum, i » víno falernské;

statek Pompeiův.
Falernus 3. aďj;. falernský (kra

jina v Kampanii).
Fálisci, orum m kmen etrurský;

adj. Faliscus 3.
fallácia, ae f klam, lest, pod

vod, šalba.
falláciloguus 3. šalebněmluvící.
falláciter adv. podvodně.
fallax, cis adj. podvodný, šale

bný, ošemetný, klamný.
fallo, šre, fěfelli (déceptum) kla

mu, podvádím; ucházím pozor
nosti něčí, zůstávám nepozo
rován, pass. klamu se, mýlím
se, jsem na omylu; fallit me
klamu se, mýlím S56; curam
somno zaháním; noctem, horas
sermonibus trávím; mandata
nevykonávám; oculos littera f.93]| L.-Č.

nelze přečísti; promissum f.
nesplniti; depositumf, odciziti;
faciem klamně napodobím.

falsé adv. falešně, mylně.
falso adv. klamně, mylně, ne

právem.
falsnm, i » nepravda, lež.
falsus 3. adj. klamný, nepravý,

planý, mylný, lživý, podvodný,
nezasloužený (opprobria) ; okla=
maný, mýlící se.

falx, cis / srp, hák, kosa.
fama, ae.f pověst (dobrá, špatná),

dobré jmeno, čest, veřejné mí
nění.

fámes, is f£ hlad, nenasytnost;
chudoba řeči; person. jako
bohyně.

fámilia, ae f čeleď, služebnictvo,
domácnost, rodina, družina; f.
duco jsem hlavou družiny;
pater, mater familias hospodář,
-vně; filius f-as nedospělý syn.

familiáris, e adďj. rodinný, do
mácí, přátelský, spřízněný, dů
věrný; subst. důvěrný přítel,
důvěrník,

familiaritas, tis / důvěrné přá
telství, důvěrní přátelé,

familiáriter adv. důvěrně, přá
telsky; £. utor alguo jsem dů
věrným přítelem někoho.

fámosus 3. adj. pověstný, pro
slavený, zle proslulý, vykřiče=
ný; potupný (libelli).

fámularis, e adj. čelední, slu
žební.

fámulátus, ús m služebnost.
fámulor, ari sloužím.
fámulus, i -a, ae služebník,-ice,

otrok, -yně.
fánáticus 3. adj. nadšený,šílený.
fandum, i 2 co se smí říkati,

pravda. (historik.
Fannius, i m rod římský: C. F.
Fanum, i 1 (Fano) přímořské

město umbrické. [tyně, chrám.
fanum, i z místo posvátné, sva
far, farrisen špalda, tluč obětní,

mouka, chléb.
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farcio

farcio, ire, si, ctum, tum nacpati.
Farfárus, i m říčkav Sabinsku.
farina, ae f mouka.
fartor, is m jelitář.
fás n božský výrok, právo přiroze

né, zákonité, dovolené; osud;
fas est jest volno, slušno, do
voleno; osudem určeno.

fascia, ae / vázanka, obvaz.
fascicůlus, i m svazeček, ky

tička, balíček.
fascíno, are uhranouti, očarovati.
fascinum, i n uhranutí; prostře

dek proti uhranutí.
fascičla, ae / stužka, vázanka.
fascis, is m svazek, svazek prutů,

otep; úřad, zvl. konsulat.
fastidio, ire ošklivím si, nechuť

mám. [porem.
fastidiosé adv. s nechutí, s od
fastidiosus 3 vrtošivý, vybíravý,

pyšný; ošklivost budící, hnusný,
fastidium, i » ošklivost, odpor,

nechuť, hnus; pohrdání, omr
zelost; pýcha, nadutost.

fástigátě adv. střechovitě,šikmo,
fástigátus 3 šikmý.
fastigium, ii 2. hřeben, vrchol,

špice; svah, sklon; hodnost,
úřad.

fastus 3. adďj. dies den, n němž
se mohl soud kKonati, soudní;
plur. záznam soudních dnů;
kalendář.

fastus, s m pýcha, pohrdání,
domýšlivost.

fátális, e adj. osudem určený,
osudný, osud určující, vyslovu
jící (liber); zhoubný, smrtelný,
(vulnus).

fatáliter aďv.
přiměřeně.

fňteor, Sri fassus sum přiznávám
se, doznávám ; vyslovuji, proje
vuji. [štící.

faticánus 3. prorocký, osud vě
fáticinus 3. v. předešlé.
fátidicas 3. prorocký, osud vě

štící; subst. věštec, — kyně,
fatifer 3. smrtelný,-ící.216]| L.-Č.

osudně, osudu

Febrňárius

tátigatio, Onis f únava, zem
dlenost.

fatigo, áre unavuji, honím, do
únavy zaměstnávám, znepoko
juji, trápím, naléhám, obměk
čuji, uprošuji; pobádám (hasta),
přemáhám, překonávám (ani
mum); zabývám se, bez ustání
činím (arma); trávím (noctem);
proháním se (silvas).

fatiloguus 3. věštecký;
fe. věštkyně.

fátisco, čre rozpadám se, trhliny
dostávám; slábnu, mizím.

fátuitas, tis f pošetilost.
fátum, 1 « božský výrok, věštba,

osud; určení, vůle boží; neštěstí,
smrt, zkáza; zhoubce.

fátuus 3. pošetilý, zpozdilý.
fauces v. faux.

subst,

Faunus, i m vnuk Saturnův,
král latinský — Pan; plur.
lesní bůžkové. [polní.

faustitas, tis f štěstí; plodnost
Faustulus, i mpastýř,vychovatel

Romula a Rema.
fanstus 3. adj. příznivý, šťastný.
Faustus, i m příjm. Sully, syna

diktatorova.
fautor, is m fautrix, icis /

příznivec, příznivkyně.
faux, cisf hrtan. c'řtán; fauces,

ium těsný vchod, úžina, propast,
fáveo, Sre, fávi, fautum přeji,

pomáhám, podporuji, nakloněn
jsem; linguis f jazyk stříci,
mlčení zachovávati, tiše se cho
vati. [chmour,

fávilla, ae f (horký) popel,
Favonius, i m záp. vítr, zefyr.
tňvor, i8 m přízeň, náklonnost,

potlesk v divadle.
favorábilis, e adj. oblíbený, ví

taný, příjemný, přízeň budící,
fávus, is m plástev medu.
fax, cis f pochodeň; láska;

Jítice.
faxim, faxo — fecerim, fecero.
febris is f zimnice, horečka.
Febrňarius, i m únor.
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februus ferčcitas

februus 3 adďj. očistný; subst.
februa, orum » prostředek
očistný; slavnost očistná 15. ún.

fécunditas, tis / úrodnost, plod
nost; bohatství, nadbytek.

fécundo, are zúrodňuji.
fécundas úrodný, plodný, bohatý;

zúrodňující (imber).
fel, llis » žluč, hněv.
feles, (-is), is f kočka,
felicitas, tis r štěstí.
félix. cis adj. úrodný (ramus),

šťastný; štěstí přinášející.
fémen v. femur.
femina, ae f žena; samice.
femineus3. adj.ženský, zženštilý.
féěmur, čris 2 stehno.
Fenectani campikrajina v Latiu.
fenestella, ae £ okénko; brána

římská,
fěnestra, ae/okno, střílna„otvor.
fenilia, um z senník.
fenum (-0e, -ae), i * seno.
ferális, e aď. umrlčí, pohřební;

smrtelný, smrfonosný, neblahý,
nebezpečný, hrozný, strašný;
feralia, um n slavnost mrtvých
19. ún, lúrodný

fěráx, cis adj. výnosný, plodný,
fercůlum, i n nosítka; podnos,

talíř, mísa; krmě.
fěré adv. skoro, téměř, asi; oby

čejně, většinou, vůbec.
fěrentarius 3. harcovník, lehké

sbory kopinníků neb prakov
níků.

Ferentinum, i » m. v Latiu;
adj. Ferentinus 3.

Fčretrius, i m příjmení Jovovo.
feretrum, i » nosítka.
feriae, arumfsvátky, prázdniny;

klid, mír.
fěrinus 3. adj. (z) divoké zvěři;

caro f. zvěřina (i samo ferina).
fěrio, ire biji, tluku, udeřiti,

stíti; foedus f, smlouvu činím;
trefiti; vyrážeti (verba).

fěritas, tis f divokost, surovost,
ferme adv. v. fere. [poj, pivo.
fermentum i 1 kvas, ječný ná27)| L-Č.

fero, ferre, tuli, látum nesu, při
náším; manum f. zápasím;
pedem f. spěji; signa f. dáti
se mna pochod, vytrhnouti;
manus caelo f. zdvihám; fere
me jdu, ubírám se, spěchám,
řífím se (Caous), též tak feror:
navis žene se, jest hnána, via
vede; ferentes venti příznivévětry;| unáším,od-,beru,
loupím, pustoším ; vnáším, sná
ším (mella); obětuji, darem
přináším (tura), nesu, plodím.
(corna); dostávám (munera,
praemia); snáším (dedecus),
vznáším (desideriaadCaesarem);
personam f. podvodně si vedu;
působím ; unáším, vynáším, vy
chvaluji, velebím; vyvyšuji, po
(altius); ukazuji (vulnera aď
coniuges), dávám na jevo, pro
jevuji (aetitiam); klamně se
vydávám za.. (nullius egentem,
belli ducem); prae se ferre.
hlásati, projevovati; clam f. za
tajovati; hlásiti, vypravovati,
říkati, zprávu dávati (vera,
bella); fama fert pověst praví;
ferunt, fertur, feruntar praví
se, říká se, prý; sententiam f.
navrhuji; hlasují, suffragium f.
hlas odevzdávám, hlasuji, guae
stionem f., legem f. navrhuji;
ad populum f. zprávu dávám;
iudicem f, navrhuji; počítám
(sumptui); zploditi, přinésti
(aetas poétam); snáším, trpím,
vydržeti (bene, graviter, aegre),
odolati (impeftum); auras f.
zvykám si na změnu podnebí;
dávám si líbiti (servire); s sebou
nesu (tempus fert); consuetudo
fert jest zvykem, obyčejem;
animus fert chce se mi, mám
chuť (Thebas excindere).

ferocia, ae ./ srdnatost; divokost,
vzdorovitost, bezuzdnost, ne
zkrocenost.

ferocitas, tis /f divokosft,
zkrocenost, vzdor.

ne
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ferociter fides

ferociter adv. srdnatě, udatně;
vzdorně, drze, zpupně.

Fěronia, ae f bohyně sabinská,
ochránkyně propuštěnců.

1črox, cis adďj. srdnatý, divoký,
zuřivý, vzdorovitý.

ferrámentum,i 2 železnénáčiní,
ferrária, ae f železnýdůl.
ferrarius 3.adj. železný,železitý,

ze železa pracující.
ferrátus 3. okovaný, železný;

milites £. obrnění.
ferreus 3. adj. železný; tvrdý,

bezcitný, drzý; pevný; 8omnus
f. — emrt.

ferrugo, inis f rez; barvarezavá,
barva tmavohnědá, tmavozelená
nebo červená. (kopí, šíp.

ferrum, i n železo, hrot, meč,
fertilis, e aj. úťodný,výnosný,

bohatý; zúrodňující.
fertilitas, tis f výnosnost, úrod

nost, plodnost. rut
fěrůla, ae / kručinka; metla,
fěrus 3. adj. lítý, divoký, tvrdý,

necitelný,
fervěťácio, čre, féci, factum

Kvaru přivádím, rozpaluji, roz
žhavuji.

ferveo, re, vi — vru, řeřavím;
planu; hemžím 86; horlivě
jsem konán (opus).

fervens, tis adj. vřelý, žhoucí;
prudký, vznětlivý (iecur).

fervidus 3. adj. vřelý, rozžhave
ný; prudký, popudlivý.

fervor, is m vřelost, žár; horli
vos$, vroucnost, láska.

Fescennia, ae £ m. v Etrurii;
udj. Fescenninus 3. (versus)
obsahu výsměšného.

fessus 8. zemdlený, unavený,slabý,| vysílený;| vyčerpaný
(provincia); nepotřebný.

festinanter adv.chvatně,kvapně,
festinátio, Onis f spěch, kvap,

ohvat.
festino, Are spěchám, chvátám,

urychluji, spěšně Konám, na
něco pospíchám.219]| L.-Č.

——

festinus 3. s něčím spěchající.
festivé aďv. vesele, vtipně, způ

sobně.
festivitas, tis f veselost, zdvo

řilost; pl. vtipné protivyv řeči,
festivus 3. veselý; líbezný, pří

jemný; vtipný.
féstum, i n slavnost, slavnostní

hostina.
festus 3. adďj. sváteční, slavný.
fetialis, is m pl. sbor kněží říms,

k potvrzování smluv a vypoví
dání války; adj. fetialis, e.

fetůra, ae f plození, plemenění;
mláďata.

fetus 3. oplodněný, těhotný,
skotný; úrodný, vydatný; po
rodivší (lupa, ursa).

fetus, us m plození, plod, mládě.
fibra, ae f vlákno; útroba.
fibůla, ae / spona, jehlice, skoba.
fictile, is » hliněná nádoba.
fictilis, e aďj. hliněný.
fictor, is m pekař obětních ko

láčů, výtvarník, sochař, řez.
bář; vymýšleč.

fictum, in věc vymyšlená, vybá.
jená, smyšlenka, báje; klam.

fictus 3. vylhaný, líčený.
fidelis, e aďj. věrný, spolehlivý,

poctivý, upřímný, pevný, trvalý.
tidelitas, tis f věrnost, oddanost,

spolehlivost, svědomitost,
fideliter aďv. věrně.
Fidenae, arum f m, v Latiu;

adj. Fidenas, tis.
fidens, tis důvěřivý, smělý.
fidenter adv. důvěřivě, směle.
fidentia, ae f sebedůvěra.
fides, 6i f víra, důvěra, věrnost,

poctivost, dané slovo, přípověď,
ochrana; věrohodnost, spolehli
vost, jistota; £. facta est uvěřil;
fide publica iussus est dicere
se zaručením osobní svobody;
cum f. audiri se souhlasem;
bona fide spolehlivě, upřímně;
bona f. polliceor na svou čest.

fides, is f pl. struna, nástroj
strunový, Joutna.
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fidicen

fidícen, přen.
básník.

Fidius příjm. Jovovo (při zapří
sahání: per deum F. na mou

inis m hudec,

čre, fisus sum důvěřuji,
doufám, spoléhám.

fidůcia, ae /£ důvěra, sebe-, dů
věřivost, pevná naděje, spoleh
nutí, jistota, záruka.

fidůciarius 3. adj. svěřený (dů
věrně); k dočasnému držení
svěřený.

fidus 3. adj. věrný, poctivý,
upřímný, spolehlivý, pevný.

figo, čre, xi, xum upevňuji, při-,
zarážím, přibíjím, bodám, pro-,
vetknouti; upírám (mentem).

tigTira, ae f postava, tvar; má
foha; způsob, druh.

figTiro, are vytvářím.
filia, ae f dcera.
filiola, ae f dceruška.
filias, i m syn.
filum, i » nit, stužka kněžská,

struna; forma, tvar.
fimbriae, arum /f kadeře.
fimam v. násl.
fimus, i m hnůj, mrva; špína.
findo, čre, fidi, fissum šťípu, dě

lím, odlučuji, viam f, razím, ačra
f. prolétám, vomere f. brázdím.

fingo, čre, finxi, fictum tvořím,
vytvářím; vymýšlím, myslím
si, představuji si, vylhávám;
upravuji, urovnávám ; řídím se
něčím ; cvičím, vzdělávám.

finio, ire končím, skonávám,
omezuji, určuji, vyměřuji.

finis, is m konec, končina, meze,
hranice; účel, cíl; vrchol; pl.
území.

finité aďv. 8 omezením.
finitimus 3. adj. sousední, po

hraniční; blízký, příbuzný.
finitor, is m měřič.
fio, fieri, factus sum pass. od

facio: stávám se, ději se, vzni
kám ; certior f, dostávám zprávu.

firmámen, inis » podpora.
21]| LČ.

flagitium

firmamentum, i » podpora, opo
ra; síla, moo; důkaz, hlavní
důvod.

firmátor, is m upevňovatel.
firme adv. pevně, mocně; určitě.
firmitás, tis f pevnost, síla, vy

trvalost, stálost. [silně.
firmiter adv. pevně, mocně,
firmitido, inis f pevnost, síla,

stálost.
firmo, Are upovňuji, posiluji,

mysli dodávám, ujišťuji, tvr
dím.

Firmum, i » (Fermo) město na
, pobřeží picenském vestř. Ifalii.

firmus 3. aďj. pevný, silný, sta
tečný, bezpečný, spolehlivý,
věrný.

fiscina, ae £ košík ze sítí nebo
slámy; téžk uschovávánípeněz,
peněženka.

fiscus, i m koš na peníze; po
kladna (výjimečně státní) cí
sařská, soukromá. '

fissilis, e aďj. štěpný, štípatelný.
fissum, i » trhlina, skulina,
fistica, ae f palice, beran.
fistůla, ae £ roura; píšťala, A6

tna; píštěl.
fistalátor, is m pišteo.
fixus 3. pevný, upevněný, ne

pohyblivý, nezměnitelný, vští
pený.

flabellum, i n vějíř; f. seditionis
—=jazyk.

flabilis, e aďj. vanoucí, vzdušný.
tlabraum, i z dutí, vanutí; vítr,

vánek. [pozbývám.
flaccesco, čre vadnu; živosti
flagello, are bičuji, mrskám.
flagellum, i n bič, důtky; řemen

na kopí házecím; chapadlo po
lypa; výhonek, úponka; odnož,
sazenice.

flágitatio, onis/naléhavá prosba.
flagitator, is m doprošovatel,

žadatel. (mrzce, nečestně.
flagitiosé adv. potupně, hanebně,
flagitium, i n hanba, ohavnost,

potupa, neřest, mrzkost.
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fTágito

flágito, are úsilovně žádám, pro
sím, naléhám; dotazuji se;
předsoud poháním; upomínám,
vymáhám.

flagrans, tis planoucí, vroucí;
jasný, lesklý; prudký, náruživý.

tlagrantia, ae / žár, planutí,
oheň.

flagro, re planu, plápolám;
lesknu se, svítím; hořím, jsem
rozpálen ; obtěžován jsem, stížen
jsem, trpím.

flanmen, inis m kněz k službě
zvlaštního boha ustanovený
(celkem 15).

flamen, inis » vanutí, vánek,
vítr; pískání,

flůimi ca, ae £ choť Aaminova.
Flaminius 3. adj. flaminský;

flaminium, i » důstojnost
flaminova.

Flaminius 3, rod římský; circus
F., prata F.

flamma, ae „/f plamen; oheň,
lesk; f-am concipere vzpla
nouti; f. gulae — hlad.

flammans, tis hořící, planoucí
(lumina). [ohnivý.

flammeus 3. adj. plamenný,
Tiammifer, 3. oheň nesoucí,

ohnivý, plamenný.
flammo, are planu; rozpaluji,

za-, 8-.
flammůla, ae / plamének.
flátus, ús m dutí, vanutí, dech,

frkání koní, pískání; nadutost,
pýcha.

tlaveo, Srejsem zlatožlutý, plavý.
flávesco, ere žloutnu.
Flavius 3. rod římský: 1. M. F.

tribun lidu; 2. Cn. F. aedil;
3. C. F. Fimbria konsul s Ma
riem a řečník; 4. syn tohoto,
stoupenec Mariův a Cinnův;
5. bratr Arminia, kníž. Che
rusků.

flívus 3. adj. zlatožlutý, plavý.
flehilis, e aďj. oplakávání ho

dný, K zármutku; žalostný,
plačtivý.293]| L.-Ů.

flnetuo

flebiliter aďv. žalostně, plačtivě,
flecto, čre, xi, xum ohýbám,

za-, obracím; přemlouvám, na
kloňuji; viam, iter f. s cesty
odbočuji, dávám se jinou cestou ;
promunturium f. obeplouti.

fleo, 6re, 6vi, 8tum plakati, 0-,
fletus, Us m pláč, nářek.
flexibilis, e adj. ohebný, pod

dajný, jemný; vrtkavý, nestálý,
flexilis, e adj. ohebný; ohnutý;

zkadeřený. ivící.
flexilóguus 3. dvojsmyslněmlu
flexio, onis f ohýbání, změna,

modulace; vytáčky.
flexipes, dis adj. křivonohý.
lexus, us m záhyb, 0-, obrat,

oklika, přechod, sklon.
flictus, is m vrážení, narážení
flo, are foukám, věji.
floceus, i mvločka, věcnepatrná;

ne flocci guidem facio za nic
nepokládám.

Flóra, ae f bohyněkvětů a jara,vo Ríměoslavovanákoncem
dubna; adj. floralis, e (sa
crum); pl. Floralia, ium sla
vnost floralií,

flóreo, 8re, ui kvetu, slynu, vy
nikám, stkvěji se.

floresco, čre rozkvétám; slávy,
jmena nabývám.

floreus 3. adj květný, květino
vý, květnatý. [natý

floridus 3. adj. kvetoucí, květ
Noriléěgus 3. květy, šťávu z kvě

tů sbírající (apes).
Florus, i m 1. Julius F. básník,

řečník a právník za Tib. Ne
rona; 2. L. Annaeus F. děje
pisec říms. za (Traiana neb
Hadriana.

flos, Oris m květ, květina, vý
květ, smetana atp.; šťáva me
dová; koruna, ozdoba, okrasa.

floscůlus, i m květinka; ozdoba,
. okrasa řeči, (hodnost,

fluctuátio, onis/ kolísání, neroz
fluctuo, are vlním se, kolísám,

rozpakuji se.
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fluctus

fluctus, ús m proud, vlnobití,
příboj; nával, nepokoj.

fluens, tis změkčilý, měkký;
plynný, klidný; rozvláčný..

fluentnm, i 1 tok, proud.
flňidus 3. adj. tekutý, tekoucí;

měkký, ochablý; unavující
(calor).

flnito, are plynu; vlním se, kmi
tám se; kolísám; váhám.

flumen, inis » řeka, proud; ad
verso f. proti proudu.

Flimentána, ae / brána římská
poblíže Tibera.

flumineus 3. adj. říční.
fluo, čre, xi, xum teku, plynu,

splývám, stékám, rozlévám se,
šířím se; rozplývám se, mizím;
dařím se; vyplývám; přechá
gzím.

flůviAlis, e adj. říční.
flůvius, i % řeka, proud, prou

dící vodstvo.
fluxus 3. tekoucí, plynný; vlnivý,volný;vrátký;| mizící,

kolísavý, nejistý; měkký.
fóocále, is n nákrčník, obvazek

krční v nemoci nebo znamení
změkčilosti.

focůlas, i m malý krb; pánvice,
pekáček.

focus, i m krb, ohniště, oltář,
sídlo domácích bůžků; přen.
dům, rodina. [trápím.

fódico, re čšťouchám, tluku,
fódio, čre, di, ssum kopám, ryji;

podkopávám; píchám, probo
dávám; vypíchnouti; brázdím.

Ioedě adv. šeredně, hanebně.
foederátus 3. spolčený, spoje

necký
foedifrágas 3. věrolomný.
foeditas, tis f ošklivost, šered

nost, ohyzdnost.
foedo, šre hanobím, znetvořuji.

zohavuji, poskvrňuji; pustoším.
foedus 3. ošklivý, ohyzdný, ha

nebný, nečestný.
foedus, eris n smlouva, svazek,

spojení; zákon, stanovení.225]| L.-Č.

formosus

foetor, is m smrad, zápach.
folium, i » list, lupen.
follicůlus, i m měch, vak, pytlík.
follis, is = měch, pytel.
fomentum, i n teplý obvaz, mír

nící prostředek, úleva, potěcha,
naděje, péče.

fons, tis m pramen, zřídlo.
fonťanus 3. pramenitý, studniční,
fonticulus, i m pramének.
for, ari pravím, říkám; zvěstuji.
forabilis, e aďdj. proniknutelný.
foramen, inis z díra, otvor.
forás aďv. ven.
forceps, ipis m a f kleště.
fordus 3. adj. březí.
fore — futurum esse inf. fut.

od sum, esse.
forem = futirus essem.
forénsis, e aďj. na náměstí, ve

řejný, opera f. činnost soudní;
vestitus f. šat sváteční; factio f.
strana sehnaná zlidu pouličního.

fores, ium /f dvéře, vchod.
foris, is f v. fores.
foris adv. venku, vně města,

vně země; z venku.
forma, ae / tvar, doba, tvářnost,

postava, krása, obraz, způsob;
druh, rod; kopyto.

Formiae, rum f m. na hranicích
kampanských.

formica, ae f mravenec.
formidábilis, e adj. strašlivý,

hrozný
formido, inis f děs,hrůza; nízké

smýšlení; posvátná úcta, pl.
šílenost; postrach, strašák.

formido, are děšímse, strachuji se.
formidolose adv. děsně,strašlivě,
formidolosus 3. adďj. děsný,

strašný.
formo, re formuji, vytvářím,

u-, zobrazuji, vzdělávám, zvy
kám koho čemu; dictis f. na
vádím, namlouvám.,

formositas, $isf sličnost, lepost,
formoósus 3. adďj. sličný, lepý,

krásný.
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formůla

forměla, ae / krása; model; for
mule; úmluva, formule smlou
vy; pravidla, zásada, řídítko,
zařízení.

Fornacália, ium » slavnost bo
hyně pecí Fornax.

fornácális dea — Fornax.
fornax, cis / kamna, pec, výheň;

F. bohyně, ochránkyně pecí.
fornicátus 3. klenutý, via f.

cesta v Římě vedoucí na pole
Martovo.

fornix, cis m klenutí, oblouk,
sklepení, podsíň; hampejz; f.
Fabianus vítězný oblouk Fa
biův na via sacra.

fors, tis f náhoda, osud; — snad
(f. sit).

forsan adv. snad.
forsit = forsitan adv. snad.
fortasse adv. snad, asi, možnože.
forte adv. náhodou; právě ; snad;

si forte kdyby snad.
fortis, e adj. udatný, statečný;

animo forti odhodlaně, srdnatě;
pevný, silný, důkladný.

fortiter adv. udatně, mužně, sta
tečně, rázně.

fortitůdo, inis f síla, udatnost,
statečnost.

fortuito adv. náhodou, maně.
fortňitus 3. adj. nahodilý; o ře

čech: bez přípravy, 8 patra.
fortina, ae .f osud, štěstěna,

štěstí, neštěstí ; £.secundaštěstí ;
f. adversa neštěstí; sl. poměry,
příhody, osudy; statky, bo
hatství, výhody.

fortunáte adv. šťastně.
fortinátus 3. adj. štěstím, ma

jetkem obdařený, bohatý, zá
možný.

fortino, are, obšťastniti,oblažiti,
forum, i » náměstí, tržiště; před

síň hrobky (vestibulum sepul
eri); místo ke konání shro
máždění a soudů; město v pro
vineii 8 tímto právem; f. Ro
manum podlouhlé místo meozi
Kapitoliem a Palatinem; f. kr297]| L.-Č.

frauditio

arium trh dobytčí; f. piscato
rium trh rybí; f. olitorium trh
zelinářský; in foro versor ob
chod provozuji; foro cedo úpa
dek činím; f. indico oznamuji
den soudního řízení; f. ago
soud konám.

Forum Julii m. v Gallii Nar
bonské; a.!j. Foroiuliensis, e,

fórus, i m řady sedadel veslař.
ských na lodi, sedadel v cirku;
buňky včelí, voštiny.

fossa, ae / příkop, brázda.
fossio, onis f kopání.
fossor, is m ten kdo kopá, ryje,

rolník.
fovea, ae f důl, jáma.
fěveo, Sre fovi, tum zahřívám,

pěstuji, ošetřuji, hýčkám, la
skám, miluji, přeji, lichotím;
vota animo chovám; hiemem
trávím.

frága, oram 1 jahody.
frágilis, e adj. křehký, vrátký,

pomíjející.
trágilitas, tis £ křehkost, vrát

kost, pomíjejícnost.
fragmen, inis » úlomek; plur

kousky, trosky.
fragmentum, i% úlomek, alo

mek, troska.
frágor, is m lámání, praskot.
frágosus 3. zlomený, rozkou

skovaný; nerovný, drsný; ra
chotící.

frágro, are páchnu, voním, za
páchám,

frámea, ae f germanské kopí.
frango, čre, fregi, fractum lámu;

zemdlíti, porážím, pokořiti,
zkrotiti, zničiti; oblomiti, po
hnouti ; porušiti; fractus zlome
ný, vysílený.

fráter, ris m bratr.
fraterculus, i m bratříček.
fráternitas, tis f bratrství.
fraternus 3. adj. bratrský, pří

buzenský, přátelský, důvěrný.
frátricida, ae m bratrovrah,
fraudátio, Onisšizení, podvod.
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fraudátor

fraudator, ismšejdíř,podvodník.
fraudo, re šidím, podvádím;

zpronověřiti.
fraudulentus 3. adďj.podvodný.
(raus, dis f podvod, klam, lest,

šalba, škoda.
fraxineus 3. adj. jasanový.
fraxinus, i f jasan; kopí jasa

nové.
traxinus 3. adj. v. fraxineus.
Frčgellae, arum f městov Latiu;adj.Fregellanus3.| [Bupící.
fréměbundus 3. dunící, hučící,
frěmidus 8. hučící, hlučící.
frčěmitus, s m hřmot, dusot,

supění, bzučení, reptání.
tréěmo, čre, ui, itum hlučím, šu

mím, hřmotím, bručím, reptám.
fremor, is m hučení, šumění,

mumlání.
frendo,čre, frésum zuby skřípám.
(réno, are v uzdu pojímám; za

držuji, z-, krotím. |niu.
Frentáni, orum m národ v Sam
frénum, i 1 (pl. -a i -i) uzda.
(reguens, tis adj. četný, častý,

opětný, hojný; obydlený, osa
zený.

treguentátio, čnis / hromadění.
(reanentátus 3. hojně osazený,

bohatý.
(reguenter aďv. hojně, často.
frěguentia, ae / četnost,hojnost;

četné shromáždění.
freguento, Are často konám,

často navštěvuji, silně obsazuji,
opakuji; slavím.

trětam, i » úžina mořská, prů
plav, průliv; zátoka, moře.

trétas 3. adj. spoléhající, -je.
frico, are, ui, ctum tru, drhnu,

drbám.
frigeo, 8re zimou křehnu, tuhnu,

jsem mdlý, nečinný, malátný;
chladně jsem přijímán.

trigesco, čre, xi tuhnu, chladnu,
ochabuji.

frigidé aďv. chladně, mdle.
trigidus 3. adj. studený, mrazivý,

chladný; mdlý; všední, nudný.229]| L.-Č

frustrá

Irigo, čre, xi, ctum, xum pražím,
peku.

frigus, oris n zima, mráz; malát
nost; chladné přijetí.

Frisii, orum m severogerm. národ
u Rýna.

frivolus 3. nudný,
bezcenný, špatný.

frondátor, is.m ořezávačstromů.
frondeo, Sre listí mám, zelenám

ge.
frondesco, ere, ui listí dostávám.
frondeus 3. listnatý, z listí.
frondosus 3. bohatý listím, list

natý. [věnec.
frons, dis/listí, ratolest s listím,
frons, tis f čelo; průčelí ; a fronte

z předu.

nechutný,

frontália, ium náčelenka
koňská. [úrodný.

frictuosus 3. adj. výnosný,
frňictas, Us m požitek, ovoce,

plodiny; užitek, výnos; výhoda,
odměna.

frůgális, e adj. jen komp. a
superl.: hbospodárný, hodný,
řádný.

trůgálitas, tis f hospodárnost,šetrnost,rozšafnost.| rozšafně.
frugáliter adv. mírně, šetrně,
friiges, umplodiny, obilí,ovoce.
frugi neskl. řádný, zdatný, čacký.
frůgifer 8. aj. plodonosný,

úrodný.
frumentfárius 3. adďj. obilní,

obilný, úrodný; subst. obchod
ník obilím.

frůmentátio, onís /f zásobení
obilím, spížování;plur. výpravy
zásobovací.

frumentátor, is m ten, kdo opa
třuje obilí, picovník. 'pícuji.

frůmentor, ari obilí opatřuji;
frumentum, i z obilí.
frnor, frui (Usus sum) požívám,

užitek beru; obcuji; těším, ba
vím se, kochám se.

frustrá aďv. marně; mylně;bez
důvodně; f. habeo podvádím;
f. sum jsem podváděn.
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frustrátio

frustrátio, onis f šálení, zkla
mání.

fristror, ri klamu,šálím,šidím,
mařím; marně konám.

fraustum, i kousek, sousto,hlt,
doušek.

frůtex, icis m keř, křovina.
frůticétam, i n křoví, houští.
fruticosus 3. adj. křovinatý.
frux, gis / plod, ovoce.
fucátus 3. líčený, nepravý.
fůico, are barvím, líčím.
fucus, i m červeň, nach, líčidlo;

zfalšování, přetvářka.
Fufius 3. rod římský: 1. C. F.

Calenus legat Caesarův; 2.
C. F. Cita rytíř říms, + v Ce
nabu; 3 herec.

tůga, ae f útěk; vyhnanství;
štítění, etraněrí se; pobíhání;
f-am capere, facere dáti se na
útěk; in f-am dare, conicere
na útěk obrátiti.

fugáciter adv. zběžně.
tůgax,cis adj. utíkající, prchavý,

utíkavý, pomíjející, vyhýbající
ge.

tůgio, čre, fůgi, utíkám; prchám;
míjím, po-; pohrdám, vyhýbám
se; fugit me jest mne tajno.

tůgitivus 3. adj. uproblý; subst,
sběh, uprchlík.

tůgo, are na útěk zaháním, od
vracím,

fulcimen, inis » podpora, pilíř.
fulcio, ire, si, tum podpírám,

upevňuji, podporuji.
fulerum, i » opěradlo u lože

neb pohovky.
fulgeo, Sre, fulsi, blýskám se,

stkvěji se, třpytím se, svítím;
vynikám.

fulgor, is m blesk, lesk, třpyt;
třpytící se hvězda.

fulgur, i n blesk, blýskání.
fulgurális, e aďj. blesk vykláda

jící (libri).
fMalgnráator,ism vykladač blesku.
fulgůro, are blýskám.
fulica, ae f (-ix) vodní slípka.281]| U.-Č.

finebris

fuligo, inis f saze.
fulmen, inis » blesk, klín hro

mový, hrom, neštěstí, pohroma,
fulmineus 38. «dj. bleskový,

hromový; smrtící, ničící, vra
žedný. [fulminat blýskáse.

falmíno, re blesky mefám;
fultnra, ae / podpora.
Fulvia, ae f manželka Clodiova,

konečně Antoniova,
Fulvius 3. rod říms.: 1. G. F

Flaccus vítěz nad Hannonem
a Capuou; 2. vůdce proti Kelti
berům ; 3. M. F. Flaccus přítek
G. Grakcha, 4. M. F. Nobilior
vítěz nad Aitoly.

fulvus 3. adj. tmavožlutý, čer
venavě žlutý, ryšavý.

fiimeus 3. plný kouře.
fumidus 8. aďj. kouřící, čadící.
fumifer 3. kouřící, dýmající.
fimo, áre dýmám, kouřím.
fumosus 3. adj. plný kouře, za

čazený, nakouřený (víno).
fimus, i m kouř, dým.
fůnále, is » provaz u praku;

ková pochodeň; svícen.
functio, onis ©konání.
funda, ae / prak; síť, čeřen.
fundámen, inis » základ, pod

stava.
fundámentum, i 1 základ.
fandator, is m zakladatel.
fundátus 3. pevně založený.
Fundi, orum m pobř. m. v Lati

u via Appia.
funditor, Oris m prakovník.
funditus adv. z kořene, ze zá

kladu, úplně, zcela.
fundo, are zakládám; podstavu,

dno dávám; upevňuji.
fundo, .čre, fudi, sum liji, prolé

vám, vy-; metám, roz-, rozhá
ním, za-; povaliti, poraziti;
pass. hrnouti, valiti, šířiti se;
hojně vydávám; mrhám.

fundaus, i m půda, dno; pozemek,
statek; rozhodčí (populus).

funebris, e adj. pohřební,zhoub
ný.
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funěreus

faněreus 3. adj. v. funebris.
fůněro, re zabiti, jen part.

funeratus.
fanesto, šre vraždou poskvrňuji.
funestus 3.aj. zhoubný,vražed

ný, žalostný, neblahý, ne
šťastný.

fungor, i, functus sum spravuji,
konám, zastávám, plním; vita:
f. zemříti,

fungus, i * houba.
fiinicůlus, i m provázek.
funis, is n. provaz, lano, houžev;

f. duco velím; f. seguor po
slouchám. .

funus, eris 7pohřeb; př. pohřební
slavnosti; smrt, záhuba; funera
edere vražditi.

fur, is m i f zloděj, -ka; lump.
furáciter adv. zlodějsky.
fůrax, cis aďj. zlodějský.
furca, ae f dvojhroté vidle, po

dávky, rozsochy, nástroj k tre
stání otroků.

furcifer 3. šibeničník, lotr.
furcula, ae / rohatina, těsnina,

průsmyk.
fůria, ae / plur. zuřivost, zběsi

lost; šílenost.
Fůriae, arum / lítice: Alekto,

Tisifone, Megaira.
fůriális, e ad). lítý, zběsilý, ší

lený; v zuřivost uvádějící.
tůriáliter aďv. zběsile, šíleně,

vztekle.
fůribandus 3. zuřící;

věštecký, prorocký.
fůrio, Are v zuřivost uvádím,

šíleným činím; rozzuřiti; nad
chnouti.

nadšený,

Gabrnius

furio, ire zuřím, šílím.

fůriosus 3. zuřivý, zběsilý:Furius3.rodřímský:1. F.Ca
millus osvoboditel Říma od
Gallů; 2. L. F. Camillus jeho
syn; 3. C, F. Cita (dle jiného
čtení Fufius) rytíř římský;
4. A. F. Antias přítel Catullův;
5. M. F. Bibaculus básník doby
ciceronské.

farnus, i »«kamna, pec.
fůro, čre, ui zuřím, běsním.
furor, is » zuřivost, zběsilost,

vztek, vášeň.
furor, ari kradu; tajně odnímám.
furtim av. tajně, kradmo, nepo

zorovaně.
fartivé adv. tajně, pokradmu.
furtivus 3. ukradený, odcizený;

tajný
fartam, i n krádež; úskok, lest.
farunculus, i m zlodějiček.
farvus 3. adj. tmavý, temný,

černý, ponurý. ný.
fusens 3. auj. tmavý, temný, čér

Fuscus, i m Aristius přítel Horatiův.
fůisé oďv. široce, rozvláčně.
fusilis, e adďj. litý, rozpuštěný,

tekutý.
fustis, is m kyj, obušek.
fustňárium, i » ubití holemt

(trest za sběhnutí).
fisns 3. rozšířený,

obšírný, rozvláčný.
fiisus, i m vřeteno.
futilis, e aďj. nejistý, nespoleh

livý, vrátký, ničemný, marný.

roztažený,

G.

Gaběli, orum m gallský kmen
v Cevennách.

Gábii, orum m m. vLatiu; adj.
Gábinus 3. (i subsť.).939]| L.-Č.

futnrus 3. budoucí; pl. n bu
doucnosf.

Gabiniánus 3. aďj. Gabiniňv
(viz násl.); subst. rhetor za
Vespasiana.

Gabinius A. m konsul 58 př. K
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Gades Geidumní

Gades, ium „/f (Cadiz) město
v Hispanii.

(Gáditanus 3. adj. gadský; subst.
obyv. Gad, zvl. L. Cornelius
Balba.

A otlu, i n dlouhékopí gallské.aetůlus, i mplur. národ v sev.
Africe; adj. Gaetulicus 3.

Gala, ae m otec Masinissův
Galaesus, i m řeka v Tarentu.
Galanthis, dis £ služka Alkme

nina.
Gálňtae, arum mnárod do Frygie

přistěhovalý.
Galňátea, ae f£ nymfa mořská;

venkovské děvče; přítelkyně
Horatiova. (M. Asii.

Galňtia, ae f krajina ve střed.
Galba, ae m. 1. král Suessionů

a vrchní vůdce Belgů proti
Caesarovi; 2. Servius (Sulpi
cius) G. legat Caesarův; 3. cí
sař říms.; adj. Galbianus 3.

galbáneus 3. adj. z galbana,
libovonné pryskyřice.

gálea, ae / přílbice kožená (u
Verg. i kovová).

Galeotae, rum m vykladači
sicilští.

Galěrius 3. rod říms.: císař G.
Maximianus 305—311 po K.;
G. Trachalus řečník za Othona.

alérus, i m kožená čepice.
Čalilaea, ae f krajina v Palae

stině;. adj. i subst. Galilaeus.
Galli, orum m obyv. Gallie.
Gallia, ae £ nyn. Francie a sev

Italie; 1. G. citerior (cisalpina,
togata) mezi Alpami a Apen
ninami; 2. G. Provincia (Pro
vence) jihov. část. Gallie (Nar
bonensis záp. část); 3. G. ulterior© (transalpina,comata)

Con zaalpská.allicanus 3. adj.
Gallicus 3. adj. | gallský.
gallina, ae / slepice.
gallináceus 3. slepičí; gallus g.

kohout.
Gallograeci, orum m Galatové,295]| L.-Č.

Gallograecia, ae f Galatieupro
střed M. Asie.

aus, i m kohout.allus 3. adj. gallský, Gall;
říms. rod: Sulpicius G., Cor.
nelius G.; kněz Kybelin (zvl.
plur.); OestiusG. praetor syrský
za Nerona.

"gamělio, Onis m 7. měsíc řecký
== pol. ledna do pol. února.

gAnea, ae f krčma.

neo Onism hýřil.anges, is m řeka indická; adj,
Gangeticus 3.

Ganýmědes, is m syn Laomedon
tův neb Troův či Assarakův,
číšník Jovův.

Garamantes, um m národ afric
ký; adj. Garamantis, dis /.

Garganus, i m pohoří v Apulii.
Gargáphie, es f údolí v Boiotii.
Gargára, orum 2 Konec hory

Idy u města stejného jmena.
garrio, ire žvatlám, tlachám,

švitořím.
garrňlitas, tis f švitořivost,ště

betavost; tlachavost. [flachal,
garrůlus 3. štěbetavý, žvatlavý,

árum, i n rybí omáčka.
šrumna. ae/ řeka dělící Agui
tannii od střední Gallie.

Gárumni, orum m kmen agui
tanský při pramenech Garumny.

Gates, ium m kmen aguitanský
na levém břehu Garumny.

gaudeo, Šre, gavisus sum raduji
se, těším ge.

gaudium, i » radost (vnitřní
stav), potěšení, rozkoš; před
mět radosti.

Gaureleos, i m přístavna Andru.
Gaurus, i m hora v Kampanii.
gausápe, is » hrubá, chlupatá

látka vlněná; ubrus.
gšza, ae /f poklad, pokladna;

majetek, jmění.
Gebenna v Cevenna.
Geidumni, (Geiduní) orum m

kmen belgický mezi Sabem a
Mosou.
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těla

Gěla, ae f m. na Sicilii; obyv.
Gělenses, ium m; adj. Ge
lous 3. (campi).

Geldůba, ae f tvrz v Gallii belg.
u Rýna.

gelidě adv. mrazivě, chladně.
gelidus 3. adj. mrazivý, ledový,

studený, chladný.
Gellius 3. rod římský : L. Gellius

Publicola nepřítel Katilinův,přítel© Ciceronův;stoupenec
Clodiův; Aulus G. spisovatel
kol. 150 po K.

Gělo, onis m syn Hierona syra
kuského.

Gěloni, orum m národ skythský
v nyn. Ukrajině.

gělu, ús n mráz, zima; ztuhnutí
(strachem, stářím, smrtí).

gěměbundus 3. sténající, vzdy
chající.

gemellípára, ae f dvojčata po
rodivší, matka dvojčat (Latona).

gěmellus 8. adj. podvojný; ge
melli dvojčata; legio g. legie
ze dvou legií utvořená.

geminAtio, onis f zdvojaní.
gěmino, re zdvojuji, opakuji

(verba); sdružuji, spojuji; do
hromady tluku; pářím.

gěminus, 3. dvojitý, dvojí, dvé,
pár; (fratres) g-ni dvojčata,
blíženci; dvojtvarý (Chiron);
úplně, naprosto podobný.

gěmitus, is m sténání; dunění.
gemma, ae / poupě, pupenec;

drahokam, stkvost; pohár, pe
četní prsten.

gemmatus 3. drahokamy posá
zený, drahokamy se třpytící.

gemmeus 3. drahokamy vyklá
daný, z drahokamů.

gemmo, re pupence nalévám,
pučím, raším; drahokamy jsem
posázen.

gemo,ere, ui, tum sténám, Ikám,
vzdychám, naříkám; duním,
praskám, vrzám.

Gěmoniae, šrum f tarasovité
skaliny Aventina, s nichž há287)| L.-Č.

gěns

zeny mrtvoly popravených do
jámy neb do Tibera.

gěna, ae /f líce, tvář; plur. bás.= oči.
Genabum v. Cenabum.
Gěnšva, ae f město při výtoku

Rhodanu zjezera Lemannského.
gěner, i m zeť; ženich dceřin;

choť vnučky neb pravnučky.
generalis, e adj. druhový, rodo

vý; všeobecný, veřejný.
gěněráliter adv. všeobecně.
gčněrátim adďv.pro rodech, ná

rodech, třídách; soustavně;
všeobecně. (otec.

gěněrátor, is m zploditel, pra
gěněrátus 3. zplozený, pochá

zející.
gěněro, šre plodím, tvořím, vy

tvářím; pass. pocházím, vzni
kám.

gěněrosé adv. šlechetně, velko
myslně, hrdinně.

gčněrosus 3.adj. urozený,ušlech
tilý, šlechetný, velkodušný.

gčnětrix, icis f rodička, matka.čněva v. Genava.
genialis, e adj. manželský; ge

niovi patřící, věnovaný; utěše
ný,radostnýpřívětivý, líbezný.

geniáliter aďv.utěšeně,rozkošně.
gěnicůlatus 3. kolínky opatřený,

kolínkovitý, součkovatý, uzlo
vitý.

genitális, e adďj. plození se tý
kající, plodící, úrodný; G.
příjmí Diany-Luciny jako o
chránkyně porodů; dies g. den
narození, narozeniny.

gěnitivus 3. adďj. rodný, přiro
zený, původní.

gěnítor, is m ploditel, tvůrce.enius, i m strážný duch lidí,
míst, měst; genio indulgere po
přáti si.

gens, tis f kmen, rod, národ,
země, kraj, župa, obec; poto
mek (deum), potomstvo; di
maiorum, minorum gentium
bohové vyšší, nižší; maiores,
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géns Gěticus

minores gentes patricijské rody
starší a mladší; nusguam gen
$fiumnikde na zemi; ubicun
aguegentium kdekoli na světě;
ubigue gentium všude na světě;
gentes cizozemci proti Ríma
nům.

genticus 3. národní (mos).
gentilicius 3. z téhož rodu, ro

dový (sacra).
gentilis, e adj. z téhož rodu, ro

dový, rodný; z téhož národu,
vlasti, krajanský; subdsí. kra
jan, rodák.

gentilitas, tis f rodová příbuz
nost.

Gentius, 1 m král illyrský,
enu, s » koleno.

rěnua, ae f přístavní město v
Ligurii (Janov).

genuália, ium » nákolenice, pod
vazky. |pravý.

genňinus 3. přirozený, vrozený,
gčěnus, eris » rod, národnost;

u zvířat druh, plémě, rod;
způsob,povaha; zplozenec,po
tomek; in omni genere po každé
stránce.

Genňsus, i m řeka v Illyrii již.
od Dyrrhachia ústící.

geomětres(-a), ae m měřič,
geomětria, ae f měřictví.
geomětricas 3. měřický; sudst,

měřič; geOmětrica, orum n
měřictví. (Euboi.

Gěraestos(--um), i mys a m. na

ore tthus, i f m. u býv. Ilia.ergóvia, aef hl. městoArvernů
záp. od Elavera. Imanie,

Germ;ňní orum m obyvatelé Ger
Germania, ae £ země mezi Rý

nem, Dunajem, Vislou a oke
anem.

Germánicus 3. ad). germanský;
příjm. mnohých vojevůdců říms.
(zvl. syna Drusova, bratra Ti
beriova).

germánitas, tis / sourozenství,
bratrství, sesterství; příbuznost
osad (z téže metropole),259)| L.-Č.

germánus 3. adďj,rodný, vlastní ;
subst. vlastní bratr, sestra;
bratrský; pravý, skutečný.

germen, inis » kel, oko, záro
dek, pupen, klíč.

Germinii, orum m národ pří.
mořský v Epeiru.

gero, čre, ssi, stum nesu, nosím,
mám (habitum virginis); chovám
v sobě, plodím (terra arbores);
snáším (saxa in muros8); animo
gero myslím, jest mé přesvěd.
čení; animum g. ducha mám
duchem vynikám (fortem); ini
micitias gero mám nepřátelství;
curam gero starost mám; mores e.
mravy zachovávám; amoremS.
chovám„cítím; morem g-povůli
činím; speciem, similitudinem g.
alcuiusj jsem podoben; odnáším,
zjednávám si (nomen); konám,
vykonávám, spravuji, řídím,
vedu, provádím (pass. stávati
se): bellum, rem, res, (male
rem €. špatně pochoditi), rem
publicam, potestatem; res ge
rendae činnost; trávím (vitam,
aetatem, annum): gero me vedu
si, chovám se, jeunám, počínámsi; prae se gerere alauid uka
zovati, jeviti, chovati sejako.
stavěti se.

gerňlus, i » nosič.
Gerýon, is m (-es, ae) král hi

spanský, jemuž Herakles skot
odehnal.

gestámen, inis » kroj; břímě;
zdoba; nosítka, máry.

gestio, Onisf obstarávání, prová
dění (negotii).

Gestio, ire vášnivé posunky či
ním, jsem rozpustilý, vesel,
jásám ; náruživě toužím, žádám
(partes linguere).

gesto, are nosím. (posunek,

estns, tis m nošení, držení těla,čtae, arum m thracký kmen
u Dunaje.

Gěticus 3. getský, thracký.
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Gigantéeus

Gigantěus 3. adj. gigantský.
Gigas, ntis m Gigantes, um sy

nové Tartara a Gaie, obři ha
donozí.

gignentia, ium » síly plodné;
ústrojná těla, rostliny.

g1S1N0,čre, genui,genitum plodím,
rodím, poroditi; pas. vznikám.

gilvus 3. aďj. světležlutý, plavý.
glaciális, e ad). ledový, ledný.
glňcies, ei / led; g. lubrica náledí.
glacio, are ledem činím; pass.

mrznu, ledovatím, tuhnu.
gladiátor, is m šermíř, zápasník,

gladiator; zbojník,
gladiatorium, i n žold, mzdagl.
gladiatorius 3. adj. šermířský;

ludus g. škola, kasárny gl.
gladiatura, ae f boj gladiatorů.
gládius, i m meč; vražda mečem

způsobená, smrt; suo gladio
alguem iugulo někoho vyvra
cím vlastními jeho důvody.

glaeba, gleba, aef hrouda;pole.
glans, dis f žalud; olověná koule.
glirea, ae / písek, štěrk.
gláreosus 3. štěrkovitý.
glaucus 3. adj. sivý, siný, na

modrale šedý.
Glaucus, i m syn Sisyfův svými

koňmi rozsápaný ; vůdce Lykiů
v troj. válce; rybář eubojský
v mořského boha poměněný.

gleba v. glaeba.
glisco, Sre vzrůstám, zvedám se,

stoupám, množím se.
glóbosus 3. kulovitý.
glóbus, i m koule; shluk, houf,

dav, zástup; sdružení, spolek.
glčměro, are v kouli, v klubko

svinuji, kulatím (terram); hro
madím, stlačuji, sháním dohromady;annus© glomerans
oběh roční.

glómus, eris n klubko.
gloria, ae f sláva, ozdoba, čest,

pýcha; slavné činy; slávycbti
vost, ctižádost,

gloriátio, onis f honosení se.241)| L.-Č.

grádus

glorior, šri chlubím, honosím se.
gloriose aďv. slavně; chlubně.
gloriosus 3. adj. slavný; pro

slulý; chlubný, honosivý.

guten: inis » (-inum) klih.lýcěra, ae f milenkaHoratiova.
Glycon, is m slavný athlet.
gnárus 3. adďj. znalý; známý,

znatelný.
Gnštho, nis m—=příživník vůbec.
Gnidus v. Cnidus.
Gnossus v. Cn.
Gobannitio, onis m ujec Vercin

gotorigův.
Gomphi, Orum m město na řece

Peneiu; adj. Gomphensis, e.
Gordium, i » m. ve Frygii.
Gorge, es f dcera Oineova ve

ptáka poměněná.
Gorgias, ae m sofista řecký za

doby Sokratovy.
Gorgo, čnis f hadovlasá dcera

Forkyova, jinak Medusa, Per
seem usmrcená; adj. Gorgě
neus 3.

Gorgobina, ae f městoBoiů mezi
Ligerem a Elaverem.

Gortyn, os (-a, ae) / staré m.
na již. pobřežíKrety;adj. or
tyniacus, Gortynius 3.

Gortynii, orum m Gortyňané.
Gothini, orum m keltský kmen,

snad zbytek Volků-Tektosagů.
Góthones, um m :Gothi) národ

při ústí Visly.
úbátus, i m lože, odpočívadlo.

racehus, i m Tiberius a Gaius,
státníci římští; básník tragický.

grácilis, e adj. tenký, štíhlý;
prostý, jednoduchý, bezozdoby.

grácilitas, tis f štíhlost, hube
nost; jednoduchost.

gradátim adv. krok za krokem,
postupně, ponenáhlu.

gradatio, Gnis/ stupňování.
grádior, i, gressus sum kráčím,
Grádivus, i m příjmí Martovo.
grádus, tis m krok, stupeň, po

stavení, důstojnost; gradu de
pellere, movere z postavení (vý
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grádus

hodného) vytisknouti; gradum
corripere krok zrychliti; gr.
conferre sraziti 50; gr. moveri
z rovnováhy duševní býti při
veden.

Graece adv. řecky.
raeci, orum m Řekové; adj.
Graecus 3. |

Graecia, ae f Řecko.
gTaecor, ari řecky mluvím, my

slím, žiji, po řecku si vedu,
Graeculus 3. adj. řecký (pohrd.);

i jako subst, (0 filosofech a
rhetorech v Římě žijících).

Grái, orum m Řekové; adj.
Gráius 3.

Graioceli, orum m kmen gallský
v Alpách Graiských.

grámen, inis n tráva; rostlina.
grámineus 3. adj. z trávy, drno«

vý, travnatý; bambusový.
grammatica, ae f (-a, orum »)

grammatika, jazykověda.
gramměticus 3. aďj. gramma

tický; subst. grammatik, mlu
vozpytec, jazykozpytec, filolog.

granária, orum» obilnice,sýpka.
grandaevus 3. adj. vysokého

věku, stařičký.
grandesco, ere mohutním, rostu.
grandilóguus 3. adj. 8 vysoka

mluvící.
grandis, e adj. veliký, značný,

mohutný, vznešený, znamenitý,
velebný; £. natu vysokého
věku, stařičký.

granditas, tis f vznešenost, ve
lebnost. [hutně.

granditer, ius aďv. silně, mo

grande, Inis £ krupobití.ránicus, i m řeka v Mysii na
Idě pramenící. [(mravenec).
ránifer 3. adj. zrna nosící

Gránius, A. (G. Praeco řečník
říms,

grňnum, i » zrno, zrnko.
gráphium, i 2 pisátko.
grassátor, is mblatošlap; tulák.
grassor, ari kráčím, jdu, cho

dím; potloukám, potuluji se;2483]| L.-Ď.

grávidus

zacházím 8 něčím (vývneno);nepřátelsky©jednám,| zuřím
(in te). (vděčně,

grate aďv. s radostí, vhod, rád;
grátes, gratibus/ díky.
grátia, ae f přízeň, láska, ob.

liba, vážnost; vděk, dík, vděč.
nost; dobrá vůle, poměr přá.
telský; in g. redire smířiti se;
plur. důkazy, projevy přízně;
gratiá k vůli, pro; exempli
gratia na příklad.

Grátiae, šrum / Gracie,Charitky,
grátificátio, onis f ochota, po

volnost.
grátificor, ari vděk jednám,

jsem po vůli, vděčím se; obě
tuji, daruji, vzdávám se něčeho
k vůli někomu (libertatem).

grátiósus 3. adďj. v přízni jsou
cí, oblíbený, příjemný, vítaný;
přízeň prokazující, ochotný,

grátis adv. zdarma, zadarmo.
grátor, úri blahopřeji.
grátňito adv. bezplatně,zdarma;

bez zvláštního důvodu.
grátuitus 3. adj. dobrovolný,

bezplatný.
grátulábundus 3. blahopřející.
gratulatio, Onis / blahopřání,

projev radosti, potěšení z vlast
ního zdaru; vítání, jásot; slav
nost děkovná.

grátulor, ari blahopřeji, vítám,
raduji se z něčeho; slavně díky
vzdávám.

gratus 3. adj. libý, milý, vítaný,vhod;půvabný,| příjemný;
vděčný; gratum facio vděk
činím.

gráváte aďv. těžce, nerad.
grávátim «dv. haud g. bez ob

tíží, ochotně. |ný.
grávedinosus 3. k rýmě náchyl
grávečlens, tis aďj. silně pách

noucí; smrdící. (horším se.
grávesco, čre těžkým se stávám,
grávidus 3. adj. obtěžkaný, tě

hotný, březí; plný, naplněný
(pharetra sagittis),
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grávis hňbeo

grávis, e adj. těžký, tížící, ob
tížený (eguus), aes grave staré,
těžké peníze; temný, hluboký
(sonus), tísnící, nepříjemný
(hircus); nezdravý, škodný, ne
bezpečný (autumnus, tempus);
obtížný, tvrdý, krutý, přísný
(labor, proelium, supplicium);
smutný, bolestný (fortuna);
vážný,důležitý, závažný(auctor,
sententia); důstojný, slavný,
významný.

grávitas, tis /f tíže, těžkost;
vážnost, důkladnost, rozvážli
vost; obtížnost, nesnáz; ne
zdravá poloha, škodlivost; g.
annonae drahota.

gráviter adv. těžce, pádně, dů
razně, temně (o zvuku), prud
ce, krutě, přísně, nelibě, nerad,
povážlivě; vážně, důstojně.

grávo, Are obtěžuji, unavuji,
zhoršuji.

gráVOr, ári těžce nesu, nemohu
gnésti, strpěti, nesnáze půso
bím, zdráhám se, nerad činím.

gregális. e aďj. k stádu patřící;
sprostý, obyčejný; gregáles,
ium m druhové.

grěgarius 3. adj. miles prostý
vojín. (hromadně.

grčgatim adv. stádně, houfně,
grčmium, i% klín, lůno.
gressus, is m krok, chůze.
grex. gis m stádo, hejno; kruh,

společnost.
Grudii, Orum m kmen belgický

záp. od Eburonů.
gruis v. grus.
grunnitus, Us m chrochtání.

rus, uis f jeřáb.
rýnia, ae f (-ium, i n) mv!

Aiolidě s chrámem Apollino
vým; adj. Grýneus 3.

be phismnoh.gůbernáculum, i n kormidlo;
správa, vláda.

gůbernátio, onisf kormidlování,
řízení, správa.

gůbernátor, is m kormidelník,
správce, ředitel, vladař.

gůberno, are kormidlem řídím,
řídím, vedu, vládnu.

gůla, ae f hltan, hrdlo, krk;
žravost, hltavost; mlsnost, chut.

gůmia, ae c.břichopásek.
gurges, itis m vír, hlubina, pro

past (vitiorum); marnotratník.

surenstum, i n chatrč, dira.gustátus, s m chuť (smysl).
gusto, are okouším, za-, ochut

návám, užívám. chuť.

s? Us9%chutnání,požívání,utruatus (Cotuatus),i 1vůdce
Karnutů.

gutta, ae f kapka; skvrna.

až is n hrdlo,chřtán.yYáros,if ostrov v archipelagu.
Gyas, Gyes, ae mstoruký gigant,
Gylippus, i m Arkad s Euan

drem do Italie přišlý.
gymněsiarchus, i m představe

ný gymnasia.
gymněásium, i 1 gymnasium,

tělocvična; škola.
gymnicus 3. adj. tělocvičný.
gynaeceéum. i n část domu řee

kého, v níž bydlily ženy.

gynaeconitis, disf ženskýpokoj.yndes, is m řeka v Assyrii.
Gyrton, is, -a, ae m. v Thessalií.

Vrus, i m kruh, závit; dráha.
Gýtheum, i n přístav v Lako

nice.

H.
HS sestercius.
báběna, ae / řemen,uzda; otěže;

řízení, správa.
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hňbeo, Sre, ui, itum mám, držím,
chovám, obsahuji, požívám, do
stává se mi (laudem, honorem,
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hábeo Halaesa

ouram, epistula habet); hono
rem haboeoalicui čest vzdávám;
habes tu máš! ; spojen jsem 8..,
ohovám, mám do sebe, půso
bím (invidiam, avaritia pecu
niae studium, ieta res inigui
tatem); jímám (somnus custo
des); 8 gerund. mám, musím
(nubendum h., dicendum); 8inf.
mohu, jsem 8 to, umím (affir
mare) s větou relat, též ==mám
příčinu, mám proč ap.; 8pra
vuji (rem publicam); exercitum
luxuriose bhabeonechávám žíti;
jednám, nakládám s kým (superbe,benigne,| liberaliter,
avare); frustra habiti opome
nuti, zanedbáni; fidelissimi ha
bebantur bylo 8 nimi jednáno
jako..; animum, animo, in
animo h. zamýšlím (parcere
victis); užívám (opes, amici
tiam); trávim (aetatem, vitam,
adulescentiam); v držení mám
(urbem), pass. jsem ovládán
(Hispaniae tribus legionuibus);
obývám (Romam, Africam);
verba h. mluvím, řečním (ser
monem, orationem); contionem
h. konám; festum diem slavím;
suspicionem h. působím pode
zření (misericordiam, metum);
snáším (egestatem sine damno);
oausas procul h. daleko jest
mne; držím (obsidem, in otio,
Ravennae, in custodia); com
pertum h, vím (vůbec 8 part.
perf —=praes.); mám za.., po
kládám, cením. pass. platím
za.. jsem pokládám za.. (ne
fas, certum, magni, parvi, bo
nus pater familias, in numero
sapientum, in summis ducibus);
se habere míti se, chovati se;
ita se res habet tak jest tomu;
vím, zňám (guae voluistis audi
ro. sententiam); hoc habet zde
je raněn.

hábilis, e aďj. vhodný, pohodlný
způsobilý.

A7 L+Č.

* —

hábilitas, tis f způsobilost.
hábitňbilis, e adj. obydlitelný
habitatio, onis f byt, obydlí.
hábitátor, is m obyvatel.
hábito, are bydlím, obývámstále© meškám,| prodlévám

zdržuji se, jsem (in foro). :
hábitus, čs m tělesný zevnějšek,

postava, držení těla, vzrůst
stav tělesný; šat, oděv, kroj;
stav, poměry, nálada, smýšlení,

hác adv. tudy.
háctěnus adv. až potud, až sem,

jen potud (i časově).
Hadria, ae f m. u moře Adritickéhonyn.Adria;| moře

Adriatické; adj. Hadrianus3,
a Hadriáticus 3. (po K,

Hadrianus, i mcísař říms. I- 138
Hadrumetum. i » přístavní mě

sto na jih od Karthaginy,
haedilia ium 1 kozí chlév.
haedinas 2. adďj. kůzlečí (pelli.

cula).
Haedui v. Aedui.
haedůlea ae / kozička.
haedus, i m kůzle; dvě hvězdy

v souhvězdí Vozky.
Haemon, is m syn Kreontfv,

milenec Antigonin.
Haeměnia ae £ = Thessalie.
Haeměnius 3. aďj. haemonský:

h. artes kouzla, h. egui koně
Achilleovij h. arcus souhvězdí
Střelce.

Haemus, i m pohoří mezi Thra
kií a Moesií Balkán..

haereo. 8re vězím. váznu, lpím,
visím; uvíznouti, utkvěti; usa
diti se, tkvíti; zdržovati se,
prodlévati, zůstati.

haesitantia, ae / zajíkavost.
haesitátio, onis / zajíkání,

pačitost.
haesito, are ováznu, vězím;

lingud h. koktám; rozpakuji
se, váhám.

Hagnon, is m řečník athenský.
Halaesa, ae f m. v již. Sicilii;

adj. Halaesinus 3.

(248



Halaesus Hebraeus

Halaesus, i m syn Agamemno-|
nův; Lapith.

Háliáemon v. Aliacmon.
hěáliaečtus, i m mořský orel,

v nějž Nisus proměněn.
Hlicarnassus, i f m. v Karii,

rodiště Herodotovo; adj. Há
licarnassius 3. (i subst.); obyv.

Hálicarnassenses, ium.
Hálicřensis civitas m. na Sicilii

(Halicyae, arum). (par.
hAlitus, us » dech, výdech, vý
hálo, are dýchám, vydechuji,

voním, páchnu. (bolím.
hálliicinor, ari blouzním, blá
Haluntium, i » m. na Sicilii.
Halus, i f m. v Assyrii.
Hálys, os m řeka v M. Asii

(Kizil-Irmak). [(mová.
Hámaáadryas, dis / nymfa stro
Hamae, árum f místo u Kum.
hamátus 3. háčky opatřený,

hákovitý, ostnitý, zakřivený.
Hamilcar, is m otec Hannibalův.
Hammon v. Ammon.
hámus, i » hák, udice.
Hannibal, is m 8yn Hatnilkarův,

vojevůdce karthaginský.
Hanno, Onis m Karthagiňan,

zvl. jenž obeplul Afriku.
hňra, ae f ohlívek.
haréna v. arena.
Harmóodius, i » Atheňan, vrah

Hipparchův.
harměnia, ae / souzvuk, shoda.
Harměnia, ae / dcera Martova

a Veneřina, choť Kadmova.
harpágo, onis m hák (na strho

vání zdí a zachycování lodí).
arpe, es / srpovitý meč.
arpyia, ae / plur. polouptáci,
polouženy kořist uchvacující
neb znečišťující.

Harudes, um m kmen german
ský sev. od jezera Venetského.

harundo, inis / třtina, rákos.
hěraspex, icis m haruspex, ha

dač z vnitřností obětovaných
zvířat; věštec vůbec.

běruspicinus 3. adj. (libri) ha

A0

dačský; haruspicina, ae
umění hadačské, hádání z vnitř
ností obětních zvířat.

Hasdrňůbal, is m 1. zeť Hamil
karův; 2. bratr Hannibalův.

hasta, ae f žerď, kopí, oštěp
jehlice do vlasů; hasta pura
beze špice jako odměnaza sta
tečnost; sub h. vendere dražbou
prodati, ad h. accedere dražby
se zúčastniti.

hastátus 3. adj. kopím opatře
ný; subst. kopinník (1. četa
legie říms.).

hasťile, is » dřevce,ratiště ; haluz.
haud aďv. ne, stěží; haud scio

an snad, dle mého mínění;
haudguaguam nikterak.

haurio, ire, si, stum čerpám,
nabírám; de faece h. o špatněj
ších řečnících (patoky točím);
piji, ssaji, srkám, prolévám
(sanguinem); terra hausta vy
hrabaná země; pohlcuji, stra
vuji (Aamma); suspiratum bh.
vzdychám z hluboka; provin
cias h. vyssáti, vyždímati; iu
gulum, ventremh. probodnouti;
lumen oh. oko vypícbnouti;
beru, osvojuji si, požívám (li
bertatem, voluptates, spem);
lucem h. naroditi se; supplicia h.
trpím; medium orbem h. ura
ziti.

haustus, (is » čerpání, nabírání ;
doušek (aguae), hrst, troška
(arenae); Pindarici fontis h.
napodobení.

Heautontimorimenos, i msebe
trapič, div. kus Terentiův.

Hebe, es f£bohyně mládí.
hěbeo, Šre jsem malátný, ne

inný.
hěbes, tis adj. tupý (telum);

slabý, mdlý (acies, color), slabo
myslný, hloupý, nechápavý.

hěbesco, čre otupuji, slábnu.
hěběto, áre otupuji, seslabuji,

mdlým činím.
Hebraeus 3. adj. hebrejský.
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o Hebrusln
Hebrus, i m řeka v Thrakii.
Hěcšte, čs /f bohyně kouzel,

sestraLatonina; Hecateis herba
kouzelná bylina; adďj. Heca
tělus 3.

Hector, is m syn Priamfiv, man
žel Andromašin; adj. Hecto

reus 3. (coniunx) = Androma
che, (Mars) — Hector sám;
'gens) == Troiané.

Hěcůba, ae f choť Priamova.
hěděra, ae / břečťan. |pleti.
hedyýchrum,i n balsámpro krásu
Hegesias, ae m řečník a historik.
Hegěsinus, i m filosof akadem.
hei | interj. běda! ach!
Hělěna, ae / dcera Dia a Ledy,

choť Menelaova.
Hělěnus, i msyn Priamův, věšteo.
Heliňdes, um /f sestry Faethon

tovy, dcery Heliovy; H. laori
mae -= janfar.

Hčlice, es f soubv. V. Medvěda;
Sever; jedna z Danaoven; mě
sto v Achaii,

Hělicon, is m vrch v Boiotii
musám zasvěcený.

Helle, 8s f dcera Athamantova,
sestra Frixova.

hellěběrus, i m čemeřice.
Hellespontus, i m úžina mořská

mezi Ohersonesem a M. Asií.
helňatio, onis / hýřilství,prosto

pášnost.
héluo, 6nis m hýřil.
heluor, ari hýřím, plýtvám.
Helvsticus, Helvětius 3. adj.

helvetský.
Helvětii, orum m kmen gallský

mezi jezery Lemannským a Ve
netským a pohořím Jurou.

Helvidius Bufus řím. rytíř;
Prisous.

Helvii, orum m kmen gallský
w Provincii mezi Cevennami a
Rhodanem.

hěéměrodrčmus,
rychlý posel.

hěmicyclium, in polokruhovité
© sedadlo,

251)

1 m běhoun,

L.-Ď.

héredium ———
Heneti, orum m národ z Pafia.

| gonie do Italie přestěhovalý,
Henna, ae f m. na Sicilii; adj.

Hennensis, e (i subst).
Hephaestia, ae / m. na Lemny
Héphaestio, onis m vojevůdce

a přítel Alexandra V.
heptěris, is f sedmiveslice,
hera, ae, čra, ae f paní.
Hera v. Hybla.
Heraclia, ae (-ea) Jf město v

maked. krajině Lyncestis; m
u Černého Moře; m. na Sicilii:
m. v Akarnanii; m. v. Thessalii;m. v Lukanii.

Heráacleenses, ium m obyv. He.
rakleie na Sicilii; v Lukanii,

Herácliděs, is m vojevůdce sy.
rakuský ; filosof.

Hěeráclitus, i m filosof s Efesu;
vyslanecFilippa Mak. k Hanni
balovi. [na

Heraea, orum n slavnost Junoni
herba, ae / bylina, tráva, osení;

stéblo: messis in herba est
nevymetáno.

herbesco, šre metám (0 obilí),
pučím,

herbidus 8. adj. travnatý.
herbifer 3. adj. trávonosný,

travnatý.
herbigrádus 3. v trávě lezouci

(hlemýžď).
Herbita, ae f m. na Sicilii.
herbosus 3. aďj. travnatý.
hercisco, čre o dědictví se dělím.
Hercnláněum, i n m. v Kam

panii.
Hěrcules, is m bohatýr řecký,

syn Jovův a Alkmenin; me
herole přisám Herkules: adj.
Herculeus 3.: gens = Fabii,
arbor == topol.

Hercynia silva, ae /f společný
název horstva jihoněmeckého.

hěrčditň8rius 3. adj. dědictví 9
týkající, dědický, zděděný.

hereditas, tis f dědictví.
heredium, i 1 dědictví, zděděný

statek.
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heres

heres, dis m dědic; h. ex asse
universální d.; ex dodrante
ze tří čtvrtin; guartae partis
z jedné čtvrtiny; hh.secundus
dědic po smrti prvého dědice.

hěri hěre aďv. včera.
hěrilis, e aďj. pánův, panin.
Hermae, drum m hermovky,

sloupy Hermovy.
Hermandica, ae f£m. v Syrii.
hermaphroditus, i m ocvikýř;

H. syn Hermův (odtud Atlan
tius) a Afroditin srostlý s nym
fou Salmacis.

Hermione, 68sf dc. Menelaova
a Helenina.

Hermiones, um m kmenové stře
dogermanští.

Hermodorus, i m kníže sfeský ;
slavný stavitel ze Salaminy.

Hermundůri, orum m národ na
Labi.

Hernici, črum m staroitalský
kmen v Latiu.

Hero, Us / kněžka Veneřina v
Sestu, milenka Leandrova.

Hérodes, is m král judský.
Herčdětus, i m dějepisec řecký

v 5. stol. př. K.
héroóicus 3. herojský, hrdinský.
herois (dať.pl. heroisin)frekyně.
hěros, čis m rek, bohatýr, po

Jobůh. (ský.
hěrous 3. adj. herojský, hrdin
Herse, €s f dcera Kekropova.
Hersilia, ae / manželka Romu

lova.
hěrus, i m pán; vládce.
Hesičdus, i m řecký básník epic

ký a didaktický; adj. Hésio
deus 3.

Heésione, 88f do. krále trojského
Laomedonta Herakleem zachrá
něná.

Hesperia, ae / Západ (Italie,
Hispanie).

Hespěrides, um / dcery Ereba
a Noci bydlící na dalném Zá
padě. (Kebrena.

Hespěrie, es / dc. říčního boha258]| L.-Č.

Hiěro

hespěris, dis f západní, italský.
Hespěrius 3. adj. západní.
Hespěrus, i m večernice.
hesternus 8. adj. včerejší.
hetaerice, 68 f sbor jízdy ma

kedonské.
heu! čnčerj. ach! běda!
heus! i»čerj. hej! slyš!
hexameter, i m šestiměr.
hexňpýlon, 1 2 brána o šesti

průchodech v Syrakusách.
hexéris, is f šestiveslice.
hiátus, is m otvor, trhlina, roz

sedlina, chtivost, žádostivost;
průzev.

Hiberi, orum m Hispané.
erta, ae / Hispaníe; adď?.

Hibericus, Hiberus 3.; H.
flumen — Ocean; H. pastor =
Goeryon.

Hiberus, i m řeka Ebro; Hispan.
hiberna, Orum n zimní tábor,

zimní byty; zimní chlévy.
hibernáculum, i 1 obyč. pl.

zimní byty.
Hibernia, ae / Jrsko.
hiberno, áre přezimuji.
hibernus 3. adj. zimní, studený.
Hiberus, i m řeka Ebro v His

panil.
hic, haec, hoc zájm. tento, ten;

hice tenf, tenhle; hicíne, hun
cine ap. tento-li.

hic adv. zde; při tom, při té
příležitosti, v tomto případu.

Hicětas, aemsamovládcesicilský;
fysik syrakuský.

hičmális, e adj. zimní; bouřlivý.
hičmo, are přezimuji..
Hicmpsal, is m starší král nu

midský ; syn numidského krále
Micipsy; král mauretanský,

hiems, mis / zima; bouřlivé
zimní počasí.

Hiěra, ae f comemísto v Karii.
Hieras, ae m ministr krále

Deiotara.
Hiěro, onis m samovládce syra

kuský: I. 477—467; IL, 269—215;
adj. Hičěronicus 3.
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Hfěrosolýma

Hiěrósělýma, orum n Jerusalem.
hiláÁre arív. vesele.
hiláris, e adj. veselý.
hiláritas, tis f veselost,
hiláro, are rozveseluji.
hilla, ae/střívko ; uzenice, jelito.
Hilótae, árum m heiloté, nevol

níci spartětí.
hilum věc nepatrná, bezcenná;

negue hilum ani co by za
nehet vešlo.

Himěra, ae / řeka a město na
Sicilii.

hine aďv. odtud, na to; proto.
hinnio, ire řehtám.
hinnitus, Us m řehtání, rzání.
hinnůleus, i m kolouch, mladý

jelen.
hio; Are zeji, rozvírám se; ústa,

tlamu rozvírám; nedočkavostí,
podivem ústa otvírám; nesou
visím.

hippágogi, orum f plavidla k
převážení koní.

Hipparinus, i m 1) oteo Dionův;
2) syn Dionysia St.

Hippěsus, i m syn Eurytův;
kentaur.

Hippias, ae m 1.syn Peisistratův;
2. sofista; 3. Thessal.

Hippo, onis m město v území
karthaginském ; m. v. Hispanii.

Hippocrštes, is m 1. slavný lé
kař řecký; 2. Syrakusan.

Hippěcrené, es Jf pramen na
Helikonu Musám zasvěcený.

Hippědámia (-me) ae / choť
Pelopova, dcera krále elidského
Oinomaa.

Hippělýte, 86sf 1) amazonka,
choť Theseova, matka Hippo
lytova; 2. manželka Akastova.

Hippolýtus, i m syn Thesea a
Hippolyty.

hippěměnes, is n vzteklost koň
ská, vzteklina; výrůstek na čele
novorozeného hříběte.

Hipponicus, i m tchán Alki
biadův. [potův, t. j. Aeolus.

Hippětádes, ae m potomek Hip255]| L.-Č.

hoónestě

—m
hippětoxčta, ae m jízdný luko

střelec.
hir neskl. ruka. [pažní,
hircus, i m kozel; zápach pod.
Hirpini. Orum m samnitský ná.

rod v. již. Italii.
hirsitas 8. drsný, zarostlý, zje.

žený; nezdobený.
Hirtius, i m legat Caesarův.
hirtus 3. adj. sretnatý, huňatý,

zježený.
hírůdo, inis / pijavice.
hírundo, inis £ vlaštovka.
hisco, čre otvírám se, ústa otví.

rám; muknouti, ceknouti.
Hispělis; is / (Sevilla) město

v Hispanii. [spanie,
Hispáni, orum m obyvatelé Hi.
Hispánia, ae / nynější Španěj

sko; adj. Hispániensis, e a
Hispžnus 3. [tinatý

hispidus 3 drsný, srstnatý, ště.
Hister, ri m Dunaj (dolní část),
Histiaeus, i m samovládce mi

letský.
histěria, ae f dějepis, dějiny;

vypravování, vědění.
histěricus 3. adj. dějepisný;

suhst. dějepisec, dějezpytec.
histrio, onis m herec; certamen

histrionum pantomima.
histrionális, e adj. herecký,
hiulce adv. nesouvisle, trhaně.
hiulcus 3. adj. nesouvislý, s prů

zevem. [příčiny,
hoc adv. sem, (tím); proto, z té
hěodié aďv. dnes; hodiegue ještě

nyní, podnes.
hodiernus 3. adj. dnešní.
hělus, eris n zelenina, zelí.
holusculum, i 2 drobná zelenina,
Hěměrus, i m ep. básník řecký,
hěmicida, ae m vrah, mužebijce.
homicidium, i » vražda, zabití.
hómo, inis m člověk, muž.
hómullus. i m človíček, mužíček,
homuncůlus, i m človíček,
hónestas, tis / počestnost, čest,

důstojnost, (slušně,
| hěnesté aďv. počestně, důstojně,
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honesto

hěnesto, Are ctím, čest zrjedná
vám, zdobím.

hěnestus 3. aďj. čestný,poctivý,

vážený; úhledný, pěkný, ušlechtilý.
hěnor, is m čest, pocta, vyzna

menání, úřad, důstojenství;
čestný název, dar, dar obětní,
oběť, triumf; ozdoba, okrasa;
aestatis honores — fruges; ně
kdy — věnec (honore carere);
h. Lenaeus — víno; honorem
dicere s dovolením, s odpuště
ním při slově neslušném); ho
noris causa z úcty.

honorábilis, e adj. čestný, po
čestný.

honorárius 3. adj. za příčinou
pocty činěný, čestný.

honorátě adv. čestně, se ctí.
hónorátus 3. ctěný, vážený, dů

stojný. [poctivě.
hěnorificé aďv, čestně, důstojně,
hěonorificus 8. adj. čestný, po

ctivý.
hěonoro, re ctím,

ctí vyznamenati.
honorus 3. čestný.
hěnoós, ris m v. honor.
hóra, ae f hodina; h. legitimae

doba řečníku vyměřená, kterou
nesměl překročiti; den, doba,
čas denní, čas roční; hora si
nistra nešťastnádoba; plur. bo
hyně ročních časů; hodiny.

Hóra, ae £ zbožnělá choť Auiri
nova.

Horátius 3. rod římský: H.
Cocles, hrdina za války s Por
sennou; ©.H. Flaccus, lyr.
básník římský + 8 po K.; adj.
Horatius 3.

hordeum, i 1 ječmen. [ský,
Horesti, Orum m národ britann
bornotinus 3. x
hornos3. letošní
horrendus 3.děsný,hrozný,straš

livý; ctihodný, podivuhodný.
horrens, tis strašný (arma).
horreo, čre, ui strmím, trčím,

obdarovati,

257]| L..
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hospitus

ježím se; děsím, lekám, hrozím
se; třesu se; děsný pohled pů
sobím, děsně vypadám.

horresco, čre, ui ježím se, strach
dostávám, počínám se děsiti.

horreum, i » zásobárna, skla
diště, sýpka, stodola.

horribilis, e adj. strašný, děsný,
hrozný. (přísně.

horridě aďv. drsně, bez ozdoby;
horridulus 3. drsný, neuhlazený.
horridus 3. adj. drsný, ježatý;

neuhlazený; hrozný, strašný;
zimou se chvějící,

horrifer 3. adj.
hrozný, mrazivý.

horrifico, áre strašným činím;
děsím (terribili monitu).

horrificus 3. hrozný, strašný,
hrůzoplodný, hrůzyplný.

horror, is m chvění, mrazení,
děs, hrůza; podiv, posvátná
úcta. [povzbuzení.

horftámen, inis » napomínání,
hortámentum 1 » povzbuzení,

dobrý příklad.
hortátio, onis „f napomínání,

povzbuzování. [vzbuzovatel.
hortátor, is m napomínatel, po
hortátus, s m (abl. sing.) vy

bídnutí, podnět.
Hortensius, i m ©. H. Hortalus

řečník a básník dobyCiceronovy.
hortor, ári povzbuzuji, napomí

nám, vybízím, domlouvám,
hortůlus, i m zahrádka.
hortus, i m zahrada; zelenina;

plur. sady. [stinný přítel.
hospes, itis m cizinec, host, ho
hospitális, e aďj. hostinný; cae

des h. vražda na hosti spáchaná.
hospitálitas, tis f pohostinnost.
hospitáliter adv. pohostinně.,
hospitium, i pohostinství, po

hostinské přátelství; pokoj, byt
hostinný, úchylek pohostinný,
pobyt hostinský.

hospitus 3. cizí, pohostinný:
subst. hospita cizinka, host;
hostitelka, hospodyně.

hrůzonosný,
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hostia

hostia, ae / obětní dobytče,
Žertva, oběť.

hosticus 3. adj, nepřátelský, ne
příteli patřící.

hostilis, e adj. nepřátelský; ho
stilia, ium » nepřátelství.

hostiliter adv. nepřátelsky.
Hostilius 3. rod římský: Hostus

H.; král Tullus H.; adj. Ho
stilius 3. (curia).

hostis, is m cizinec, nepřítel.
HS. sestercius.
hůic adďdv.sem; k tomu, nad to;

tak daleko.
hůicíne adv. až tak daleko?
hůicusgue adv. až sem.
huiuscemodi, huiusmodi toho

u.
hůimáné adv. lidsky, rozumně,

laskavě, mírně; humane com
modus hodně pohodlný.

hťimánitas, tis /f lidskost, vlíd
nost, ušlechtilost, uhlazené způ
soby.

humanitus aďv. lídsky (si guid
h. něco lidského).

hůimánus 3. adj. lidský; vzdě
laný, jemný, přívětivý, laskavý.

hůmátio, onis f pochování, po
hřbení.

bumecto (um-) Are navlhěčuji,
zavlažuji, kropím.

hůměrus, (um-) i mrámě, plece.
humeo, (im-) re jsem vlhký,

mokrý; humens vlhký, mokrý.
humesco, (im-) čre vlhnu.
humidum, i » mokřina.
humidus 3 adj. vlhký, mokrý.
humifer 3. adj. vlhký.
humilis, e adj. nízký, sprostý,

všední, obyčejný; chatrný;
nepatrný, nuzný; ponížený,
pokorný.

humilitas, tis fnízkost; nepatr
nost, slabost; ponížení, úkor;
malomyslnost.

humiliter adv. nízce; poníženě,
otrocky; chudobně. [vám.

hůmo, are pohřbívám, pochová
humor, is m vlhkost, vláha,29]| L.-Č.

Hýpěrides

šťáva, tekutina, oh. lacteus
mléko; h. dulcis musti víno;
výmět.

hůmus, if země, půda, kraj;
humi na zemi; humo od země,
ze země.

Hýňcinthia, órum » slavnost ke
cti Hyacinthově.

Hýňcinthus, i m krásný mladík
Apollinem uemrcený a v kvě.
tinu proměněný; h. rostlina.

Hýšdes, um f sedmihvězdí(pra.
sátka), dcery Atlantovy.

Hýšle, 6s / družka Dianina,
hyálas, i m sklo.

ýantes, um mstaří obyv,
Boiotie; adj. Hýanteus, Hý
antius 3. — boijotský.

Hřas, ntis (ae) m syn Atlantův.
Hybla, ae f hora a m. na Sici

lii medem proslavené; adj.
Hyblaeus 3. a sudsť. Hyblen
Ses, ium.

Hýdaspes, is (i) m přítok Indu
Hydra, ae / saň 60 hlavá Hera.

kleem zabitá, strážkyně v pod
světí; souhvězdí Hada.

hydraulus, i m vodní varhany.
hydria, ae f děbán na vodu.
hydropicus 3. vodnatelný.
hydrops, pis m vodnatelnost.
hydrus, i m vodní had had

bec.
Hydruntum, i » m. v Kalabrii.
Hýlas, ae m průvodce Hera

kleův na výpravě Argonautů.
Hyllus, i m syn Herakleův.
Hýmen, is m bůh svatby; píseň

svatební.
Hýměnaeus, i m svatební píseň;

bůh svatby, svatba.
Hýmettus, i m pohoří u Athen

bohaté na mramor a med; ad).
Hýmettius 3.

Hýpěnis, is m řeka skythská,
nyn. Bub.

Hypšta, aef městečkov Thesealii,
Hyperbolus, 1mřečníkathensky,
hyperběreus 3. adj. severní.

Ypěrides, is mřečník athenský.
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Hýpěrion

Hýpěrion, is m Titan, otec
Solův; Hyperione natus — Sol;
slunce samo.

Hýpěrionis, dis / Jitřenka ja
kožto dcera Hyperionova.

Hypermnestra, (-me-)ae / nej
mladší dcera Danaova.

Yacchus, 1 m jmeno Bakchovo;
víno.

iáceo, 8re, ui ležím, prostírám 8e,
dlím, bydlím, nízko ležím (loca);
iacens mrtev, padlý, za-; jsem
nenapjat, dolů visím (lora);
jsem skleslý, sklíčený; jsem
bezcenný, bezvýznamný, zničen ;
bez užitku ležím (pecunia);
jsem přístupen, na snadě.

Jácětáníi, Orum m národ hispan
ský na úpatí Pyrenejí,

iácio, čre, i6ci, išctum házím,
metám, vrhám, nahazují (agge
rem); kladu (fundamenta) ; pro
hoditi, zmíniti se,

iactanter adv. honosivě; iactan
tius maerere zármutek více na
odiv stavěti.

lactantia, ae f honosivost, vy
chloubavost, ješitnost.

jactatio, Oni3£ zmítání, házení
se; vychloubání, honosení; ho
nění se po přízni lidu.

iactatus, ús m zmítání, třepetání.
iacto, are házím, pohazuji; zmí

tám; res i. věci přetřásám;
gratiam i. honosím, chlubímse
přízní; vydávám, šířím (lucem);
iactari často někde, v něčem se
pohybovati („honěný“); kolísám
(nummus); přetřásám (res);
velebím (alguem beatum); chlu
bím, honosím se.

lactura, aef zahození,vy-;škoda,
pohroma, ztráta, zničení; oběť.

261] L.-Č.

Iánus

Hyrcáni, orum m národ u moře
Kaspického.

Hyrcánia, ae / zeměHyrkanů.
Hýrie, 65f jezero a m. v Boiotii.
Hyrieus, i m otec Orionův.
Hyrtácides, ae m syn Hyrtakův

Nisus.
Hystaspes, is m otec Daria I.

L
lactus, is m hod, hozenf, odho

zení; intra teli iactum co by
dohodil.

iacůlábilis, e adj. vržitelný.
lacůlátor, is mházeč; kopinník.
iacůlátrix, cis / střelkyně, lovkyně.| [střílím,honímseza..
iácůlor, ari házím, metám,
iácůlum, i » dřevce (házecí),

kopí.
aera, ae / nymfa mořská.

Ialýsus, i m syn Solův; město
na Rhodu; adj. Ialýsius 3.

iam již; iam-iam brzo, brzo;
iam dudum již po nějakýčaa,
ihned, bez odkladu; iamiam
užuž, již opravdu.

Iamběus 3. adj. iambický.
Yambus, i m stopa iamb.; báseň

iambická.
Ťámidae, Arum smvěštecký rod

v Elidě. i(virga).
lánális, e adďj. Janův, janský
Iánicůlum, i z jeden ze sedmi

pahorků římských.
Iánigěna, aec.syn, dceraJanova.
lánitor, is m vrátný. (Kretě.
Tanthě ss J doera Telestova na
iánua, ae f dvéře,brána, vchod.
Iánůárius, i m leden.
Ianus, i m staroitalský bůh, král

Latia, zobrazovaný 8 dvojím
obličejem; klenutý oblouk nebo
průchod; chrám jeho na foru
otvírán v čas války.
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Tápětus ieiině

Tápětus, i m Titan, syn Urana aie,otecAtlantův,Prometheův,
Epimetheův a Menoitiův ;patro

„,ym. Tňpětičnides, ae.
lápýdes, um m národ illyrský.
lápýgia, aefKalabrie nebApulie.
lápyx, gis m syn Daedalův za

loživší osadu v již. Italii; odtud
také vítr fam vanoucí (z8z); i
jako adj. (eguus).

arbas, ae m král mauretanský.
Iarbita, ae m Mauretan.
Iardžnis, dis f de. Jardanova

Omfale.
Tásides, ae m — Palinurus.
Iňsius, i m syn Dia a Elektry,

milenec Demetřin; král v Argu,
otec Atalantin.

Jason, is m 1. vůdce Argonautů,
syn krále thessalského Aesona,
choť Medein; 2. vladař ferský
v Thessalii ke koci 4, stol př.
K.; adj. Iasěnius 3.

taspis, dis / jaspis.
Iazýges, um m kmen sarmatský

u Dunaje.
Iběres v Hiberus.
Iberia v Hiberia.
Ibericus v Hibericus.
Iberus v. Hibérus.
ibi adv. tam, tu.
ibidem aďv. tamtéž; v tomtéž.
ibis, is, idis / posvátný pták

Aegypfanů.
Ibýcus, i m řecký básník lyr. z
„ Rhegia.
Icariotis, dis f Penelopin (tela).
Icáris, disfdc. Ikarova Penelope.
Icárus, i m 1. syn Daedalův; 2.

Atheňan, jenž darem dostal od
Dionysia vinný keř a opilými
pastýřibyvzabit,nalezen pomocí
psa svou dcerou Erigonou; vzat
na nebe jako souhvězdí Boota;
adj. Icárius 8.263)| L.-Č.

Iccius, i mpředák remský; jmeno
«, římské.
Icělos, i m sluha Spánku (= Vy.

rovnávající).
Iceni, orum m národ britannský,
ico, čre, ici, ictum udeřiti, uho

diti, zasáhnouti; trápím, znepo.
kojuji, dojímám; foedus i,
smlouvu činím,

ictus, is m úder, ráz, bodnutí,
rána, takt, důraz.

Id. — Idus.
Ida, ae f pohoří v Troadě; hora
„ na Kretě; Trojanka.
Idaeus 3. aďj. idský, trojský,
—fryžský.
Idaeus, i m vozataj Priamův.
Idálié, es f příjmí Veneřino.
Idálium, ir m. na Kypru Veneře
- zasvěcené; adj. Idělius 3.
Idas, ae m 1. syn Afareův, účast.

ník honby kalydonské; 2. Tro
jan; 3. Aethiop.

idcirco adv proto.
Ide v. Ida.
idem, ešdem, jdem zájm. týž,

také, zároveň, při tom též.
identidem, adv. opět, častěji, ne.

jednou.
Ideo adv. proto. (idiot.
idiota, ae mnevědomec,ignorant,
ldistavisus, i m pole v Ger
„„manii u řeky Vesery.
Iděměneus, i m král kretský,

rek ve válce trojské.
idoneé aďdv. vhodně, přiměřeně.
idoneus 3. adj. vhodný, příhodný,

vítaný, způsobilý; jistý.
Idůimaeus 3. adj. idnmejský,
- palaestinský (palmae),
Idus, uum f 15. den měsíce

března, května, července,října,
13. ostatních měsíců.

ičcur, čris n játra.
ičcusoůlum, i » jatérka.

párně.
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iěiunitas ilácrimábilis

ieiúnitas, tis f suchopárnost;
neznalost, nezkušenost, chatrná
znalost.

jéiinium, i n půst; hlad; hube
nost; i. pasco hlad tiším.

ieiunus 3. lačný, hladový; suchý,
hubený; chatrný, bídný; su
chopárný, nudný.

Igilinm, i n (Giglio) ostrůvek v
moři Tyrrhenském u břehu
etrurského.

igitur sp. tedy, proto.
ignáras 3. adj. neznalý, nezku

šený; neznámý, temný.
Ignave adv. líně,netečně, bojácně.
ignavia, ae / línost, netečnost,

malátnost, zbabělost, bojácnost.
ignávus, 3. adj. líný, netečný;

bojácný; nehybný, mdlý, neuži
tečný, línost působící (frigus).

ignesco, čre zapaluji se, chytám,
vzplanouti.

igneus 3. adj ohnivý, hořící.
igniculus, i m ohníček, jiskra.
ignifer3.adj. ohněnosný,ohnivý.
ignigěna, ae m ohněrodý, z ohně

zrozený (Bacchus). [(eguus).
ignípes dis ad). ohněnohý,
ignipětens, tis ad). ohněm vlád

noucí, ohněmocný (Vulcanus).
ignis, is m oheň; praskot ohně,

lesk, třpyt ohně, záře; žár,
vášeň lásky, předmět její sám;
požár; agua et igni interdicere
do klatby dáti.

ignobilis, e adj. neurozený,
neznámý, všední, nepatrný.

ignobilitas tis ff neslavnost,
neurozenost, nízkost původu.

ignominia, ae / potupa, pohana,
hanba, zneuctění,

ignominiosus 3. adj. potupný,
bezectný.

Ignorabilis, e adj. neznámý, ne
poznatelný (neznalost.

ignorantia, ae f nevědomost,
ignorátio, Onisf nevědění, ne

vědomost, neznalost.
ignoro, are neznám, nevím;

ignoratus 3. nepozorován.

2665] L.-Č.

ignosco, čre, novi, notum od
pouštím. [znající.

Ignotus 3. adj. neznámý; ne
Igůvini, orum (-ates, um) m

obyv. města Iguvia.
Igůvium, i » (Gubbio) město

v Umbrii.
Herda, ae /f (Zerida) město

v Přední Hispanii.
ilex, icis / dub křemelák, svída.
ilia, um » slabiny; vnitřnosti
- zvířat,
IHia, ae /f Rhea Silvia, dcera

Numiforova, matka Romula a
- Rema.
Iiácus 8. adďj.ilijský, trojský.
[iádes, ae m Trojan (Ganyme

des); syn Iliin (Romulus, Re
mus). [merova.

Ilias, dis f Trojanka; báseň Ho
Hicet aďv. (můžete jíti), jest po

všem, konec; nuže, ihned,
ilico v illico. [tudíž.
Ilienses, ium m obyv. Ilia

a) v Troadě, 5) na Sardinii.
Tlignus 83.dubový, svídový.
Ilion, Ilinm, » Ilios / m.
„ v Troadě; Troja.
Jličné (-a) 6s / nejstarší dcera

Priamova, manželkathrac. krále
„ Polymnestora.
Nithyia, ae £ bohyněporodní =
„ Juno Lucina.
Klius 3. adj. trojský.
illá adv. tam.
illáběfactus 3. neohrožený, ne

zdolný, pevný.
illabor, i, psus sum vklouznouti,

vlouditi se, vpadnouti, vnik
nouti, vstoupiti.

illáboro, are při něčem, na ně
čem pracovati, namáhati 8e,
nahmožditi se. (tam.

illac adv. na oné straně, onde,
illácessitus 3. nepodrážděný, ne

popuzený, bez boje.
illácrimabilis, e adj. neoplaka

ný, neuprositelný.
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illšerímo

illácrímo, áre zaplakati při ně
čem, oplakávati; kapu, slzím;
slzami se potím.

ilaesus 3. neporušený,neraněný.
ilaetabilis, e aď; nepotěšitelný,

smutný, neutěšený.
illágueo, šre zamotávám, v osi

dla chytám.
illatus od inferre.
illaudátus 3. bás. — illaudabilis

nechvalný, chvály nehodný.
Hle, illa, illud zájm. onen, on;

onen známý, slavný; illud
8 gen. známý výrok něčí,

ilěcebra, ae f lákadlo, vnada,
půvab.

illectus v. illicio.
illectus 3. nečtený.
illibátus 3. nezmenšený, neporu

šený, neztenčený.
illiberális, eadj. nehodný,nízký,

sprostý,
illic aďv. tam, onde (kde).
illício, čre, lexi, ctum přivábiti,

svésti. [na oko.
illicitátor, ie m dražitel, kupec
illícitas 3. nedovolený, nepří

pustný. (ihned.
illíco (il-) aďvu. na tom místě,
illido, čre, si, sum narážím, za

vaditi; rozbiti.
illígo, are přivázati, připevniti;

poutám, zdržuji, zaplétám; upe
vňuji, spojuji; zavazuji.

fllím v. illinc.
illimis, e adďj. bez bahna, čistý.
illinc aďv. odtamtud, 6onéstrany.
illíno, čre, lévi, ítum natírám,

pomazati, na-, zaznamenati
(chartis), potáhnouti (cera).

illiguěfactus 3. rozpuštěný, roz
plynulý. [domý, nevědecký.

illitěrátus 3. neučený, nevědo
illo aďv. tam (kam).
illoótus 3. neumytý, nečistý.
illie aďv. tam, onam.
illucesco, šre, luxi svítati, roze

dnívati se.
ilůdo, čre, si, sum hraji, hravě

házím, vrhám; hru, smích si

2671. L.Č.

imbíbo.

tropím ; kazím, hanobím ; vestig
auro illusa šat zlatem protkaný,

illumináte adďv.jasně.
illiimino, are osvětluji, zdobím,

objasňuji.
Niurgavonenses, ium = národ

ve vých. Hispanii.
illusio, Onisf posměch, ironie.
illustris, e aďj. osvícený,jasný;

slavný, znamenitý,
illustro, áre osvětluji, vy-, ob

jasňuji; velebím.
ilůvies, ei f naplavená špína,

nečistota; záplava.
Illýricum, i » nyn. Dalmacie

s Istrií a Hercegovinou; adj.
Illýricus 3. a Illýrius 3.

Illýrii, orum m obyv. Ilyrika.
Ilus, i m syn Troův, otec Laome.

dontův, zakladatel Ilia; příjmí
Askaniovo.

Ilva, ae f ostrov Elba.
Ilvates, um m národ ligurský.
Iměchára, ae f m. na Sicilii;

adj. Imacharensis, e.
imáginor, ári představuji si.
imágo, inis /f obraz; přízrak

(falsa i.), přelud, podoba, postava;© plur.obrazy| předků
z vosku vytvořené; ozvěna (vo
cis i.); představa, idea; obrys;
přirovnání v rhetor.

(imbecille) imbecillins aďv, sla
běji, méně statečně.

imbecillitas, tis / slabost, křeh
kost; nedostatečnost prostřed
ků, bezmocnost, bezradnost;
tupost.

imbecillus 3. (-lis) adj. slabý,
bez pomoci, bezmocný, vratký,
bezúčinný, mdlý.

imbellis, e adj. nebojovný, klid
ný, slabý, bezmocný, zbabělý,

imber, bris m déšť,liják, příval;
tekutina, voda dešťová.

imberbis e adj. bezvousý.
imbíbo, čre vpíti, vssáti, pojmouti(animo);| předsevzíti.

umíniti si.
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Imbrěsns

fmbrásus, im průvodceAeneův;
Imbrásidés syn jeho.

imbrifer 3. ad). dešťonosný.
Imbros, i m ostrůvek u Lemnu;

adj. Imbrius 8.
imbňo, čre, ui, útum napouštím,

navlažuji; naplňuji; poskvr
ňuji; v mysl vpravuji, vštěpuji,
zasvěcuji v něco, uvádím; začínám 8 něčím.

imitabilis, e adj. napodobitelný.
fmitámen, inis » napodobenina,

obraz. [sledování.
Imitátio, čnis f napodobení, ná
imitator, oris m napodobitel,

následovník.
imitatrix, cis f napodobitelka,

následovnice.
imitor, šri napodobuji, vy-, vy

tvořuji, nahrazuji; následují.
imnmádesco, čre vlhnu.
immáné aďv, hrozně, strašlivě.
immánis, e adj. ohromný, ná

ramný; hrozný, strašný; ne
tvorný.

immánitas, tis f ohromnost;
strašlivost, divokost, krutost,
sveřepost. (voký.

immansučétus 3. nezkrocený, di
immAturus 3. nezralý, nevčasný,

předčasný. itelný.
immedicábilis, e aďj. nezhoji
imměmor, is adj, nepamětlivý,

nedbající, nevděčný,nevšímavý.
imměměratus 3. nepřípomenutý,

nevypravovaný, nový.
immensum, i 2 nezměrný pro

stor, nesmírná dálka, výška,
hloubka.

immensus 3. nezměrný, nesmír
ný, nekonečný, nepřehledný.

imměrens, tis nevinný.
immergo, čre, si, sum vnořiti,

po-, potopiti; sei. zakořeniti se,
imměrito adv. nezaslouženě.
imměritus 3. nezasloužilý, ne

vinný; nezasloužený. [telný.
immersábilis, e ad). neponoři
immigro, are nastěhovati se.
immineo, ere strmím, čním, hro269]| L.-Č.

immordeo

zím; nastávám, blízek jsem;
dychtím, číhám.

immínuo, čre zmenšuji, oslabuji,zkracuji,omezují;;| porušuji,
ničím, mařím.

imminňitio, Onis ff zmenšení,
oslabení, ujma, porušení, úraz.

immisceo, 6re vměšuji, přimí
chávám. [vání.

immiserabilis, e adj. bez slito
immisěricors, dis adj. nemilo

srdný. „
immissio, Onisf vpuštění; zasa

zení za účelem vyhnání prutů
(sarmentorum).

immitis, e adj. nelahodný, drsný,
trpký, nevlídný, přísný.

immitto, čre, si, ssumvpouštím,
vrážím, zapouštím ; vysílám,
posílám ; vedu; házím, metám;
in bona aliouius i. dosazují
v držení, nechávám ujmouti
se; fugam i. vnuknouti; plan
tas i, zasaditi; barbam, capil
los i. volně nechávám růsti.

immo aďv. naopak; ba spíše, ba
docela, ba právě.

immobilis, e adj. nepohyblivý;
nepohnutý, nez laný.

imměděráte adv. nemírně, ne
zřízeně, nevázaně.

immoderátus 3. nemírný, nezří
zený, bezuzdný. (skromně,

immědesté adv. nemírně, ne
immědestia, ae f nemírnost,

neskromnost, nevázanost, ne
mravnost; nekázeň. [skromný.

jmmědestus 3. nemírný, ne
immědice aďv. nemírně,
immědicus 3. nemírný, neskrom

ný, bezuzdný, nevázaný.
immědůlátus 3. nemelodický,

nelibě znící.
immělátio, onis f obětování.
immělátor, is m obětník.
immolitus 3. vystavěný, vybudo

vaný
immělo, are obětuji.
immordeo, Sre, si, sum nakous

nouti; immorsus podrážděný.
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imměrior impertěrritus

imměrior, i, rtuus sum u něčeho
při něčem zemříti.

immortalis, e adj. nesmrtelný,
nehynoucí. [nehynoucí sláva.

immortálitas, tis f nesmrtelnost,
immotus 3. nehybný, klidný,

nepohnutelný, pevný.
immůigio, ire zabučeti, zaduněti,
immuílgeo, 6re do něčeho dojím,
immundus 3. nečistý, špinavý.
immůinio, ire opevňuji.
immůunis, e adj. bez závazku,

nepoplatný, prost služeb, svo
bodný; prostý, neúčastný ; čistý.

immůnitas, tis f nepoplatnost,
nezávaznosí, svoboda, osvobo
zení. [neopevněný.

immiinitus 3. neschůdný (via);
immurmůro, Are při něčem

mumlám, zamumlati.
immůtabilis, eadj.nezměnitelný.
immiitabilitas, tis f nezměnitel

nost. [tonymie.
Immifátio, Onis£ záměna, me
immntatus 3. nezměněný; meto

nymicky užitý.
immiito, are změniti, pře-, pře

staviti; metonymicky užívati.
imo v. immo. (klidný.
impacátus 3. nepokojný, ne
impar,Áris adj. nerovnýnestejný.
imparatus 3. nepřipravený, ne

hotový.
Impastus 3. nenasycený,hladový.
impňtibilis, e adj. nesnesitelný.
impštiens, tis adj. netrpělivý,

nesnášející, netrpící; jrae i.
k hněvu náchylný. (nerad.impětienteraďv.| netrpělivě,

impátientia, ae f netrpělivost,
nemožnost, neschopnost něco

impavidě afv.neohroženě.|snésti.
impvidus 3 nebojící se, bez

bázně, neohrožený.
impědimentum, i » překážka,

pl. zavazadla; dopravnictvo,
impedio, ire poutám, ovinuji,

za-, váži; překážím, zdržuji,
bráním, v cestě stojím, nepří
stupným činím, vadím.971]| L.-Č.

impěditio, onis / překážka.
impěditus 3. poutaný, obtížený,

zabavený, zaměstnaný; těžko
přístupný, nesnadný, obtížný,

impello, čre, puli, pulsum nará.
žím na něco, poháním, ponou
kám, pobádám; udeřiti; do
fknouti se; dohnati, přiměti;
impulsusDEE dohnán.

impendeo, Sre, nad něčím visím,
hrozím, nastávám. [ztráta,

Impendium, i » náklad; úrok;
impendo, čre, di, sum odvažují;

vynakládám ; užívám k něčemu.
impensa, ae / náklad, výloha,

vydání, obětování.
impensé adv. nákladně, draze;

značně, hojně, valně, důtklivě;
komp více, důtklivěji.

impensus 3. adj. nákladný, dra
hý; značný, valný, silný

impěrátor, is m vojevůdce, nej
vyšší velitel vojska, císař.

impěrátorius 3. adj. velitelský,
majestátní, císařský.

impěrátrix, cis f velitelka.
imperáatum, i z rozkaz. [-itelný.
imperceptus 8. nepochopený,
impercassus 3.nezvučící, tichý
imperditus 3. nezabitýimperfectus3.| nedokončený,

nedokonalý.
imperfossus 3. neprobodený.
imperiosus 3. panující, mocný,

mocně vládnoucí; panovačný,
impěritě adv. nezkušeně, ne

moudře.
impěritia, ae / nezkušenost,ne

znalost, nevědomost [velím.
impěrito, re vládnu, panuji,
impěrituas 3. adj. nezkušený,

nevědomý, neznalý.
impěrium, » rozkaz, velení,

vláda, panství, moc; stát; pl.
úřadové, úředníci.

impermissus 3 nedovolený.,
impěro, are poroučím, rozkazuji,

velím, vládnu; nařizuji,kldám. (neohrože
impertěrritus 3. nezastrašený,
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Impertio

impertio, ire udílím, propůjčuji,
poskytuji. [prostupný.

impervius 3. neschůdný; ne
impetrabilis, e aďi. dosažitelný,
impetrio, ire příznivými zname

ními dosíci. [způsobiti.
impetro, Are dosíci, vymoci;
impětus, ůs (abl. též-e) m náběh,

útok, nával; pud, vášeň, žá
dost; vzlet, nadšení.

impexus 3. nečesaný; změtený.
jmpič aďv. bezbožně, nesvědo

mitě.
impičtas, tis / bezbožnost, ne

vděčnost, nevlastenectví, nesvě
domitost. |neunavný.

impiger 3. ad;. přičinlivý, pilný,
impigré adv. neunavně, bez

prodlení.
impingo, čre, pěgi, pactum na

rážím, při-, v-; doručiti; do
dati; vehnati. [svědomitý.

impius 3. adj. bezbožný, ne

implaczbilis, e adj. nesmiřitelný,Implacatus 3. nesmířený; nena
sycený

implácídus 3. drsný, divoký.
implecto, čre, xi, xum zaplétám,

8-, V-; zamotávám.
impleo, 6re, 8vi, tum naplňuji,

vy-, do-; provádím, splňuji;
dokonávám, končím.

implicátio, Onis / zapletení, v-,
zamotání.

implicátus 3. zapletený, zmotaný.
implicité adv. zmateně, spleteně.
implico, šre, avi, atum, ui, itum

zaplétám, v-, poplésti, zmásti;
obejmouti, chytiti, ovinouti;
sloučiti, připoutati, v těsný
svazek uvésti, spřáteliti; morbo
i -ri do nemoci upadnovti.

implorátio, onis / vzývání, vo
lání o pomoc.

implóro, are doprošuji se, vzý
vám, úpěnlivě prosím.

implumis, e aďj. neopeřený,

implno, čre, ui, Utumpršeti do.na..j pokropiti.

2731. L.-Č.

improbitas

implňvium, i » nádržka na vodu
uprostřed domu římského.

impělité adďv.neuhlazeně, nevy
pilovaně. [konalý.

impělitus 3. neuhlazený, jnedo
impollutus 3. neposkvrněný.
impono, čre, sui, situm vkládám,

na-, U-, ustanovuji; posaditi,
v-,zdr, způsobiti (vulnus); dáti,
(nomen).

importo, are přináším, do-, do
vážím, dopravuji, 'přivoditi,
způsobiti.

importiině adďv.bezohledně, ne
šetrně, dotíravě.

importiunitas, tis f dotěravost,
bezohlednost, nešetrnost, pří
krost.

importůnus 5. aďj. nevhodný,
nepříležitý, nepohodlný; obtíž
ný, tísnivý; dotěravý, bezo
hledný, příkrý.

importuosus 3. bez přístavu.
impětens, tis adj. slabý, bez

mocný, nejsoucí 8 něco; nemo
houcí překonati (irae, laotitiae,
amoris); sebe neovládající, váš
nivý, bezuzdný.

impětentia, ae f slabost, nevá
zanost, nemírnost, vášnivost,
vládychtivost (muliebris)

impresentiarum v. praesentia.
impransus 3. bez snídaně, lačný
imprěcor, Ari žádám někomu

eho.
impressio, onis/fvtisknutí, vjem;

nátlak, vniknutí, útok; takt,
oddíl rhythmický; výraz, 0
značení [hlavně,

imprimis aďv. především,zvláště,
imprimo, čre, essi, ssum vtis

knouti, vtlačiti, vrýti; označiti,
poznamenati;otisknouti, vštípiti.

imprčbatio,onisf neschvalování,zavržení.
impróbé adv. nehodně, špatně,

bezprávně, nepoctivě.
improbitas, tis f nehodnost,

špatnost, nepoctivost, ničem
nost; zloba.
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impróbo

impróbo, are neschvaluji, zamí
tám. nesouhlasím.

impróbus 3. nesmírný, ohromný
(mons); nehodný, špatný, bez
božný, nesvědomitý, plný
zloby; nenasytný.

improcerus 3. nevysoký, nízký;
neúhledný. (bratný.

impromptus 3. nepohotový,.neo
imprópěrátus 3, zdlouhavý.
improsper 3. adj. nešťastný.
improvidě adďv.neopatrně,
improvidus 3. aďj. neobezřelý,

neopatrný; neznalý, netušící.
Improviso aďv. nenadále, z ne

nadání (též ex i., de i.).
improvisus. 3. nepředvídaný,

neočekávaný, netušený.
imprňidens, tis adj. netušící,

nevědomý,nezběhlý, nezkušený;
imprudente alguo bez vědomí
někoho.

imprůdenter adv. neprozřetelně,
neopatrně.

imprudentia, ae f neprozřetel
nost, neopatrnost; nezkušenost,
nevědomost.

impubes, eris adďj. nedospělý
(chlapec); neženatý (mládenec).

impůdens, tis adj nestoudný.
impůdenter adv. nestoudně.
impůdentia, ae f nestoudnost.
impůdicitia, ae / necudnost.
impůdicus 3. adj. neoudný.
impugno, are dorážím, útočím,

bojuji; vytýkám,
impulsio, Onisf náraz, pobídka,

ponuknutí.
impulsor, is m poháněč, pobízeč.
impulsus, us m podnět, pobídka,

popud, návod.
impůně adv. beztrestu, svobodně,

beze škody.
impůunitas, tis / beztrestnost.
impůnitus 3. nepotrestaný, bez

trestu, nepomstěný.
impiiré aďv. nečistě, hanebně.
impurus 3. aďj. nečistý, ohavný,

hanebný.
impůtatus 3. neořezaný.

276) L-Č

inánís m
impůto, are přičítám, připisuji,

přikládám (za zásluhu neb 2a
vinu).

Ijmus 3. == infimus nejnižší, nej
spodnější; ab imo z dola, z
hluboka; ad imum naposledy,

in předl. s akk. do, na, k, proti;
in dies co den, den ode dne;
in religuum tempus pro příště;
s abl. na, v, za, při, mezi, stran,
k vůli (in hospite); přes (při
poušt.).

inaccessus 3. nepřístupný.
Ináchides, ae m — Perseus.

Inšchis, dis f inachovský; subst,= Io.

Iněchus, i m král v Argu, otec
Join; řeka v Argolidě; aaj.
Ináchius 3.; někdy — řecký;
argivský.

Inádustus 8. nepřipálený.
inaedifico, are nastavěti,

za-, zazditi,
Inaeguabilis, e aďj. nerovný.
TInaeguális, e adj. nerovný, ne

stejný, nestálý, měnivý
InaeguAliter aďv. nestejně.
inaeguo, re vyrovnati, srovnati
Inaestimábilis, e adj. neocenitel

ný, neposouditelný; bezcenný.
Inaestuo, are vzkypěti.
inamabilis, e adj. nepříjemný,

odporný nenáviděný; adu.
inamábile. [knouti,

Inámáresco, čre (při něčem)hoř
inambitiosus 3. cti nežádostivý.
inambůlatio,onis f procházeníse.
inambůlo, are sem tam chodím.
inamoenus 3. nevlídný noutěse

ný (regna).
ináne, is » prázdnota, prázdný

prostor; marnivost; věc bez
cenná.

Inánímus 8. bezživota, bezduchý.
inánis, e adj. prázdný, marný,

ničemný; slabý; bez ducha
(corpus), regna inania říšestínů ;
eguus i. kůň bez jezdce.

při-,
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inánitas incito

inanitas, tis / prázdný prostor;
marnivost, ješitnost.

inániter adv. marně.
inappěrátic, onis f nedostatečné

upravení. [žící.
Ináratus 3. nezoraný, ladem le
fnardeseco, čre roznítiti se, vzpla

nouti.
inaresco, čre, ui usýchám.
Tnáríme, 8sf ostrov u Kampanie,

nyn. Ischia.
inássuetus 3. nezvyklý.
Tnattěnňátus 3. neztenčený, neu

tišený (fames).
inaudax,cis adj. váhavý,bázlivý.
inauditus 3. neslýchaný; bez vý

slechu. (auguriích.
inaugurato aďv. po vykonaných
inaugůro, are místo augúriemi

zasvětiti; kněze posvětiti, in
stallovati. (hatým činím.

inanro, Arepozlatiti; zlatým, bo
inauspicáto adďv.bez auspicif.
inauspicatus 3. bez auspicií při

jatý (lex).
inausus 3. nepodniknutý.
incaeduus 3. neporážený (silva).
incálesco, čre zahřívati se, roz

palovati se, vzplanouti.
incalfácio, čre zahřívám.
incallidé aďv. nejapně.
incallidus 3. neobratný, nejapný.
incandesco, čre rozžhaviti se.
(ncanto, áre zaříkávám,očarovati.
incánus 3. šedý, bělavý.
incassum aďv. nadarmo.
incastigátus 3. nekáraný.
incautě aďv. neopatrně, nepro

zřetelně, bezstarostně.
incautus 3. adj. neostražitý, ne

opatrný; neočekávaný, nenadálý.
incédo, čre, cessi, cessum vykra

čuji, stoupám, táhnu; přikva
čiti; napadnouti, zachvátiti,
opanovati; pustiti se do něčeho.

incělěbrátus 3. nerozhlášený,
nerozšířený.

incendium, i n požár, záhuba,
zkáza; zápal.

2771. L.-Č.

incendo, čre, di, sum zapaluji,
rozpaluji. rozněcuji; osvětluji,
Vase. planu.

incensio, Onisf zapálení, požár.
incensus 3. neodhadnutý.
inceptio, onis f počínání,početí.
inceptum, i n podnik. stota.
incertum, i n věc nejistá; neji
incertus 3. adj. nejistý, neur

čitý, nespolehlivý; pochybný,
rozpačitý, nerozhodný, kolí
sající; nesrozumitelný; v neji
stotě jsoucí, neaaalý.

incesso, čre, ivi, ssi, ssum dorá
žím, napadám, dotírám,

incessus, Us m chůze;
přístup, příchod.

incesté adv. necudně.
incesto, áre znoeuctiti, zprzniti.
incestus 8. nečistý, necudný,

hříšný.
incestam, i n, -us, Usm smilství.
inchoo, Are (incoho) začínám,

podnikám, mluviti začínám.
inchoátus. 5. nedokončený, -alý,

kusý.
incido, čre, di- vpadám, upad

nouti, do-, .při-, naraziti; státi
se, sběhnouti se; přepadnouti,
udeřiti na někoho.

Incido, čre, cidi, císum vřezati,
vrýti, naříznouti, naseknouti,
rozříznouti, osekati; zmařiti.

incingo, čre, xi, ctum opásati,
ovinouti. [čínám, za-.

incipio, ěre, cěpi, ceptum po

vpád;

incisé adu. (-sim) v krátkých
oddílech. [caesura.

incisio, Oonis /f řez, oddíl;
incisum, i » oddíl, přerušení věty.
incitámentum, i » pobídka.
incitáte adv. rychle, prudce.
incitátio, Onis f podněcování,

popud, pud.
incitátus 3. zrychlený, rychlý,

prudký, v plném běhu.
incito, are poháním, pobízím,

povzbuzuji, popuzuji; stupňuji;
i. me ženu se, dorážím, tlačíi ,
řítím se.
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incftus

Imeftus 3. rychlý, prudký, hbitý.
Inclámo, are vzkřiknouti na ně

koho ; volati na pomoc, vzývati.
incláresco, čre, ui jasným, zná

mým se stávati; gloria i -uit
sláva se zastkvěla.

incleémens, tis adj. nemilostivý,
nešetrný, tvrdý, bezohledný.

inclementia, ae j tvrdost, nemilostivost.
inclinátio, onis „/ naklonění,

spád ; náklonnost; změna, obrat.
inclino, áre kloním, na-, chýlím,

s-, obracím, pass. couvám;
svádím (culpam in alguem),

Inclitas, inclůtus 3. slavný.
inclůdo, čre, si, sum uzavírám,

svírám; bráním, zamezuji, zatarasiti;© vkládám;| zatajuji
(vocem); inclusus naplněný
(uva mero).

Incogito, are vymysliti (fraudem),
incognitus 3. mnepoznaný, ne

známý; nevyšetřený.
incěla, ae m i / obyvatel.
incělo, čre, ui, cultum obývám,

bydlím.
incělůmis, e aďj. bez úrazu, bez

pohromy, neporušen.
incolůňmitas, tis f neporušenost,

zachovalost, bezúhonnost, bez
pečnost.

incomitátus 3. bez průvodu.
incommendátus 3. nedoporu

čený v šano vydaný.
Iincommědé aJv. nepříhodně, ne

příznivě, nevhod.
incomměditas, tis /£ nepohodl

nost, nevhodnost, nepříležitost,
incommědo, re jsem na obtíž

někomu.
incommědam, i 2 nepohodlí;

nehoda. škoda, porážka, ztráta.
incommědus 8. nepohodlný, ne

příležitý, nevhodný, obtížný,
nepříznivý. (nitelný.

incommiitabilis, e dj. nezmě
incompertus 3. nezjištěný, ne

známý.
incomposit6 aďdv.nespořádaně.279]| L.-Č.

increémentam

incompěsitus 3. nespořádaný,
nepravidelný. [vený, prostý,

incomptus 3. nezdobený, neupra
inconcessus 3. nedovolený.
inconcinnus3. nesouhlasný, špat

ně spojený. |vný (pax).
inconcussus 3. neotřesený, pe.
incondite «dv. nespořádaně,
inconditas 3. nespořádaný, ne

dobře zřízený; homines války
neznalí.

inconsiděráté adv. nerozvážně.
inconsiděratus 3. nerozvážný,

nerozvážený,
inconsolábilis, e aďj. nepotěši.

telný, nevyléčitelný.
inconstans, tis adj. nestálý.
inconstanter adv. nestále, vrtkainconsučětus8.nezvyklý.| [vě.
inconsulté adv. nepředloženě,

nerozvážně; comp. přiliš neroz.
vážně. (rady.

inconsultus 3. nerozvážný; bez
inconsumptus3. nespotřebovaný,

neztenčený.
incontáminatus 3.neposkvrněný,
incontentus 3. nenapjatý.
incontinens, tis adj. nezdrželivý.incontinenter| adďv.nemírně,

nezdrželivě.
incontinentia, ae f nemírnost.
incěgao, čre, xi, ctum zavařiti;

do horké vody vnořiti, barviti,
Incorrectus 3. nenapravený.
incorruptě aďv. poctivě, spravedlivě.
incorruptus 3. nezkažený, ne

porušený, poctivý, bezúhonný,
nepodplacený.

increbrésco, čre, bui, častým se
stávám, vzmáhám se, sílím;
proverbio increbuit stalo se
příslovím.

incredibilis, e aďj. neuvěřitelný.
incredibiliter aďv. neuvěřitelně.
incrédulns 3. nevěřící, nedůvě

řivý.
incrementum, i 1 vzrůst; potomstvo,dorost;| prostředek

vzrůstu "(dentes).
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incrěpito

incrěpito, áre na něco hřmotím,
hubuji, laji, vyjíždím ai.

incrčpo, šre, ui, itum rachotím,
hlučím, řinčím; rozezvučeti
něco; vyjíždím si, laji, obořiti
86; zním, zaznívám, ozývám se.

incresco, čre, 8vi, tum vrůstám,
vzrůstám, vzmáhám se,

incretus 3. smíšený.
incruentatus 3. nezkrvavený.
incrňentus 3. nekrvavý (proe

lium), krví nepotřísněný (miles);
res i. mír.

incůbo, are, ui, ifum (avi, atum)
ležím na něčem; bydlím, zů
stávám; foužím, dychtím po
něčem (pecuniae); dolehnouti
na něco.

inculco are vešlapati, vtlačiti,
vnutiti, vecpati; vtrousiti.

inculpátus 3. bezúhonný.
inculteé a“v. nevzdělaně, hrubě,

nevkusně.
incultus 3. nevzdělaný, nezpra

covaný, neuhlazený, drsný,
hrubý, nevkusný.

incultus, us m nedostatek vzdě
lání, péče; zanedbanost.

incumbo, čre, cubui, cubitum
naléhám, opírám se, uléhám
(vítr), kloním se, vrhám se
(gladio); doléhám, položiti se
na něco; dávám se do něčeho,
zabývám se, věnuji se, usiluji
o něco; uspíšiti něco; ea mihi
incumbunt fo jest mou povin
ností.

incinábůla, orum » plénky, ko
lébka, rodiště; počátek, původ.

incuratus 3. neléčený.
incuria, ae /f nepečlivost, bez

starostnost.
incůiriosé aďv. nedbale.
inciiriósus 3. nepečlivý,nedbalý;

zanedbaný.
incurTo, čre, curri, cursum vběh

nouti, vtrhnouti; útočím, že
nu.se, řítím se; upadám, do
stávám se někam; dosahuji281]| L.-Č.

indestrictus

někam; připadám (in alguem
diem); nastávám (tempora).

ineursio, Onis / útok; nájezd,
vpád.

incurso, Are vbíhám,
napadám, útočím.

incursus, s mpřibíhání,nával;
nájezd, útok.

incurvo, šre zahýbám, zakřivuji.
incurvus 3. zakřivený, zahnutý.
incas, udis f kovadlina.
inctisátio, Onisf výtka.
incuso, are viním, vytýkám.
incassus, Us m vrážení, na-.
incustoditus 3. nestřežený(tran

situs); netajený (amor).
incůtio, čre, ssi, ssum vraziti,

házím, metám; naháním, pů
sobím, budím.

indágátio, onis f£bádání, stopo
vání, pátrání.

indágatrix, cis f stopovatelka.
indago, are slídím, stopuji.
indag0, inis f obklíčení, obstou

pení, léč.
inde adv odtud, potom, nato
indebitus 3. nepovinný, nenále

žitý. [pevný.indeclinátus© 3..nezměněný,
inděcor, ie (IS, e) aďj. nečestný,

neslavný, hanebný.
indecoré adďv. nezpůsobně, ne

slušně.
indecčro, re hyzdím.
indecorus 3. adj. neslušný.
indefensus 3. nehájený, nechrá

něný
indefessus 3. neunavený.
iadeflětas 8. neoplakaný.
indeiectus 3. nesvržený.
indelebilis, e aďj. nezničitelný,

nepomíjející,
indelibátus 3. neporušený.
indemnátus 3. neodsouzený.
indeplorátus 3. neoplakaný.
indeprčhensus 3. nepostižený,

nepozorovaný.
indesertus 3. neopuštěný.
indestrictus 3. nezasažený, ne

porušený,

vpadám,
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indetonsns induco

Indetonsus 3. neostříhaný.
indevitatus 3. nezniknutý.
index, icis m udavatel, udavač,

zrádce; titul; zkušební kámen.
India, ae / Indie.
indicens, tis adj. non me indi

cente aniž bych byl řekl.
indicium, 1 n projevení, udání,

výpověď; dovolení směti uči
niti udání; znamení, důkaz;
indicii partem acoipere odměnu
za udání dostati.

indico, re označiti, oznámiti,
prozraditi; oceniti, cenu od
hadnouti.

Indico, čre, xi, otum vypověděti
(válku) 0-, oznámifi, uložiti
(fributum); pozvati; eibi bellum
i. škoditi si; exerciftum Agui
leiam i. uložiti, aby vojsko do
A. se dostavilo.

Indictus 3. nevypovězený; nevy
světlený; neopěvovaný; causa
i-ctá bez výslechu.

indidem adv. právě odtud.
indifférens, tie aď;j. nerozrůzně

ný, lhostejný. [rodec.
indigěna, ae c. domácí, domo
indigens, tis potřebný, nuzný.
indigentia, ae f potřeba; nena

sytnost.
indigeo, 6re, ui mám nedostatek,

potřebuji, pohřešuji, bažím.
Indiges, tis m domorodý,

smrti zbožněný beros.
indiges, is adj. potřebný.
indigestus 3. nespořádaný.
indignabundus 8. s nevolí.
indignandus 3. rozhořčení za

sluhující.
Indignans, tis hněvivý, rozhoř

čený, netrpělivý. [hořčení.
indignátio, onis / nevole, roz
indigné aďv. nedůstojně, nehod

ně, nezaslouženě ; i. fero 8 ne
volí, nerad snáším.

indignitas, tis f neslušnost, ha
nebnost; nelibost, rozhořčenost.

indignor, ári horším se, žehrám.
indignus 3. aďj. nehoden, nedů283]| L.-Č.

PO

stojný, nezasloužený, potupný;
drsný; nevhodný.

indiligens, tis adj. nedbalý,
váhavý. [starostně,

indiligenter adv. nedbale, bez
indiligentia, ae f nedbalost.
indípiscor, i, deptus sum dosa

huji, dostihuji.
indireptus 3. nevypleněný.
indiscrétus 3. nerozlišený, ne

rozdílný, bez rozdílu.
indisertus 3. nevýmluvný.
indissólubilis, e adj. nerozlučný.
indistinctus 3. nerozlišený, zma

tený, nejasný.
inditus 3. vložený, po-, způso

bený ; daný, přidaný, postavený,
individuus 3. nedělitelný, neroz

Jučitelný; individua, Orum
atomy.

indo, čre, didi, ditum přikládám,
vložiti, vsaditi; dáti; zavádím;
vnukám, působím.

inděcilis, e adj. neučelivý, těžko
se učící; neznalý, neumějící.

indoctus 3. neučený, nevzdělaný,
indělentia, ae f bezbolestnost,

otrlost, netečnost.
indělés, is / vrozená vlastnost,

vlohy, schopnost, náklonnost.
indělesco, šre, ui bolest pociťuji,

rmoutím se nad něčím.
inděmitus 3. nezkrocený, ne

zkrotitelný; animus i. ukrutný.
indormio, ire při něčem, na ně

čem spím.
indotátus 3. bez věna; corporai.

bez obvyklých darů při pohřbu;
nepodarovaný.

indůbito, áre pochybuji o něčem.
indůbius 3. nepochybný.
indůco, čre, xi, cínm uvádím,

při-, na-, za-, vedu; potahuji,
povlékám, oblékám, potírám,
na-; vyrovnávám, vymazuji;
připomínám; svádím, lákám
k něčemu; in animum induco
rozhoduji se, zamýšlím; affec
fum i. mysl pobouřiti; svádím,
klamu, podvádím.
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inductio

indactio, onis f uvedení,
vedení; indukce.

indulgens, tis adďj. shovívavý,
dobrotivý.

indulgentia, ae f shovívavost,
dobrotivost, laskavost.

indulgeo, Sre, ulsi, hovím, přeji,
shovívám ; oddávám se; dovo
luji, po

indno, čre, ui,

78-,

tum oblékám,
odívám, beru na hlavu, na
sebe; zaplésti se, uváznouti;
pouštím se do.. (hostilia).

Indiiresco, čre tvrdnu, otužuji
se; miles induruerat utvrdil se
v náchylnosti, |otužiti.

induro, are utvrditi, zoceliti,
industria, ae f přičinlivost, sna

ha, píle; ex i. úmyslně.
industrié aďv. bedlivě, horlivě.
indutiae, arum f příměří.
Indůtičměrus, i m kníže tre

verský.
indutus, is m oblékání, oblek.
inědia, ae f půst, hladovění.
ineditus 3. neznámý.
inělěgans, tis adj. nevkusný,

nevybraný; adv. inelěganter.
iněluctabilis, e adj. neodvratný.
ineměrior, i, tuus sum při něčem

zemříti.
inemptus 3. nekoupený.
inenarrábilis, e adďj. nevypsa

telný. [telný.
Inenodábilis, e adj. nevysvětli
Íneo, ire, ii, itum vstoupiti; na

stupuji, počínám se; vcházím,
před se beru, podnikám, con
silium i. záměr pojímám; ra
tionem i. uvažuji, rozpočet
činím; numerum i. sčítám, po
čítám, účtuji; gratiam i. do
jíti přízně; suffragia i. hlasuji.

Inepté adv. nevhodně, pošetile,
nejapně. nost.

ineptiae, 4rum pošetilost, nejap
ineptus 3. pošetilý, nejapný, ne

vhodný.
inermis, e adj. bezbranny, ne

ozbrojený.

285] L.-Č.

infamis

iners, tis aďj. neumělý, nedo
vedný; líný, zbabělý; v ne
činnosti ztrávený; nehybný,
malátnost působící.

inertia, aef neumělost; lenivost.
inerůditus 3. nevzdělaný.
inevitábilis, e adj. jemuž se

nelze vyhnouti, neodvratitelný.
inexcitus 3. nevzrušený, klidný.
inexcůsábilis, e adj. neomluvi

telný.
inexercitaAtus 3. nevycvičený.
inexhaustus 3. nevyčerpaný,

-telný.
inexorabilis, e aďj. neuprosný.
inexperrectus 3. neprocitlý.
inexpertus 3. nezkušený, neobe

znalý; nevyzkoušený, neosvěd
ený.

inexpiaábilis, e adj. neodčini
telný; nesmiřitelný

inexplebilis, e aďj. nenasytný.
inexplétus, 3. nenasycený, ne

nasytný.
inexplicábilis, e adj. nerozva

zatelný, nerozvinutelný; nevy
světlitelný,

inexploráto adv. bez předcho
zího vyšetření. (známý.

inexplorátus 3. nevyšetřený,ne
inexpugnábilis, e adj. nedoby

tný, nepřemožitelný; gramen i.
nevyplenitelný.

inexpectátus 3. neočekávaný.
inexstinctus 3. neuhasitelný;

nepomíjející; nenasytný.
inexsůperábilis, e adj nepře

chodný (Alpes); nepřemožitelný.
inextricabilis, e aďj nerozple

titelný, nerozřešitelný.
infabre aďv neuměle, neobratně.
infabricátus 3. nezpracovaný.
infacete adv. nevtipně, nechutně,

nejapně.
infacétus 3. nevtipný, nejapný.
infácundus 3. nevýmluvný.
infámia,ae / špatná pověst, hana,

pomluva; ztráta cti občanské,
bezectí, [tupný.

infámis, e adj. zlopověstný; po
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Infamo

infámo, are ve zlou pověst uvá
dím; obviňují, nařknouti.

infandus 3. nevýslovný, neslý
chaný, hrozný.

infans, tis adj. nemluvný, němý,
mladý, dětský; sudsť. nemlu
vně, dítě.

infantia, ae / nedostatek řečnickéhonadání;děfství.| (cpati.
infarcio, ire, si, sum, tum na
infátuo, are ohloupiti, zmámiti.
infaustus 3. neblahý, nepříznivý.
infectus 3. nevykonaný, nezpra

covaný; rebus infectis s nepo
řízenou; infectum věc nemožná.

infecunditas, tis f neplodnost.
infecundus 3. neplodný.
infelcitas, tis f neštěstí.
infeliciter aďv. nešťastně.
infelix, cis aďj. neplodný, ne

zdárný (arbor); nešťastný, neahý.
infensé adv. nepřátelsky.
infenso, re napadám (Arme

niam).
Infensus 3. nepřátelský, roz

hořčený,nevražící; tísnící (ser
vitium).

inferi, orum m podsvětí.
infěriae, arum /f oběf duchům

zemřelých, tryzna.
inferior, ius comp. nižší, slabší ;

mladší; i. esse býti poražen.
infernus 3. dolní, podzemní;

aspectus i.strašlivý; infernum,
i (i plur.) podsvětí.

Infěro, fěrre, tuli, illátum vná
ším, vkládám, vpravuji, vha
zuji; scalas ad moenia vztyčuji,
přistavuji; pedem i. jdu, ubírám
563i. me ubírám se, jdu, vrhbám
se; alicul se i. vnutiti se; po
chovávám, pohřbívám ; obětuji,
oběť přináším; přispívám, pla
tím, účtuji; signai. udeřitina .;
bellum i. válku vznésti, vypo
věděti, zdvihnouti; působím,
činím (mala, vim); uvádím,
předstírám (causam); spem i.
vzbuditi; vyvozuji, uzavírám287]| L.Č.

inflátus

infěrus 3. dolní; mare I. mořa
Tyrrhenské; comp. inferior v.
toto; superl. infimus, imus
v. toto.

infervesco, čre, ui zavařují.
infesté adv. nepřátelsky.
infesto,are znepokojuji, napadám.
infestus 3. adj. nepřátelský, ne

klidný ; superl. úhlavní nepřítel,
inficiae v. infitiae.
inficio, šre, féci, fectum natírám,

napouštím; nakaziti, otráviti,
poskvrniti. (lehlivý.

infidelis, e aďdj. nevěrný, nespo
infidelitas, tis f nevěrnost, ne.

spolehlivost, věrolomnost.
infidus 3. nevěrný, nespolehlivý.
infigó, čre, xi, xum vrážím, za-,

upevňuji; vštěpuji,
Infimus 3. nejnižší; infimi, orum

m chátra.
infindo, čre vřezati, vkrojiti.
infinite adv. nekonečně.
infinitus 3. adj. nekonečný, ne

omezený. |vrácení.
infirmátio, onis f seslabení, vy
infirmitas, tis f slabost, nesta

tečnost, nespolehlivost.
infirmo, are oslabuji, vyvracím.
infirmus 3. aďdj slabý, nestálý,

nespolehlivý.
infit defect. začíná (mluviti),
infitiae, arum / infitias ire za

pírati.
infitiális, e adj. záporný.
infitiatio, Onisf zapírání.
infitiátor, is m zapírač, špatný

platitel.
infitior, ari zapírám.
infixus 3. v. infigo.
inflammátio, Onis f zápal (ani

morum).
inflammo, are zapaluji, rozněcuji,

pod-, popouzím.
(inflate) inflátius aďv. příliš

nadutě, pyšně.
inflatus 3. nadutý, nabubřelý,

vzdutý; pyšný.
inflatus, us m dutí, nafukování;

vnuknatí.

1288



inflecto

inflecto, čre, xi, xum zahýbám,
0-, zakřivuji; Vocem měním,
moduluji.

infletus 3. neoplakaný.
inflexio, onis f zahnutí, o-, za

křivení,.
Infligo, čre, xi, ctum narážím,
, W-, metám, zasazuji (vulnus).
inflo, áre dmu do něčeho, nadý

mám, nafukuji; hraji, pískám;
pass. pýchám.

influo, čre, xi, xum vtékám,
ústím, vhrnouti se; vlouditi se.

infodio, čre, di, ssum zahrabati,
, zakopati. (pojem.
informátio, Onis f představa,
informis, e adj. (beztvarý), ne

tvorný, ohyzdný, zohavený.
informo, are podobu, tvar dávám,

formuji, tvořím, zobrazuji,
představuji,

infortunium, i n neštěstí.
infra adďv.vespod, dole; předl.

s akk. pod, za něčím.
Infractio, onisf animipokleslost,

malomyslnost.
infractus 3. oslabený, zlomený,

slabý; nedokončený, přerušený
(oratio).

intrágilis, e adj. nezlomitelný,
nezničitelný, pevný.

infrěmo, čre, ui mručím, funím.
infrenátus 3. bez uzdy.
infrendo, čre, eo, Sre dentibus

zuby skřípám,
infrenis, e aďj. bez uzdy.
infreno, re v uzdu pojímám,

uzdu dávám, zapřahuji.
infreguens,tis adj. nečetný,ne

hojný, řídký, nečetně obydlený,
nečetněnavštěvovaný.

infreguentia, ae f nečetnost,
malý počet; osamělost,

infringo, čre, frégi, fráctum n8-,
zlomiti, roztlouci, zmařiti, se
slabiti, zmírniti.

infrons, dis adj. bezlistý.Infructůosus© 3.bezvýsledný,
marný.

infucatus 3. nalíčený.289]| L.-Č.

ingressus

infůla, ae f bílý pásek vlněný,
stuba na hlavu, infule.

infundo, čre, fudi, sum vlévám,
na-, po-, vysypati na něco;
smísiti; rozšířiti.

infusco, šre černím; zohyzditi.
ingěmino, šre zdvojuji; zdvojuji

ge. [chám, sténám.
ingemisco, čre nad něčím vzdy
ingemo, čre v. předch.
ingěněro, áre vštípiti.
ingěniosé adv. důmyslně, du

chaplně.
ingěniosus 3. důmyslný, ostro

vtipný; vhodný, způsobilý.
ingěnium, i » povaha, duch;

vloba, nadání, důvtip; nadaný
člověk; učelivost, vynalézavost,
chytrost.

ingens, tis adj. ohromný, ne
smírný; mocný.

ingěnňítas, tis f stav člověka
8 právem svobodného občana
zrozeného; poctivost, šlechet
nost.

ingěnuus 3. rodem svobodný,
poctivý, upřímný, šlechetný;
změkčilý, slabý (vires).

ingěro, čre, ssi, stum vnáším,
vpravuji, házím, metám; vůl
nera i. zasazuji; nomen i. dá
vám, přikládám ; probra proná
ším, připomínám,

ingigno, čre,genui, itum vroditi,
vštípiti.

inglorius 8. neslavný.
inglůvies, ei f chřtán; žravost.
ingraté adv. nerad.
ingrátus 3. adj. nepříjemný;

novděčný; nenasytný.
ingrňvesco, čre těžšímse stávám,

vzrůstám, vzmáhám 8e.
ingrávo, are obtížiti, stížiti.
ingrědior, i, ssus sum vkročiti,

vraziti; podstupuji, na-, pou
šťím se do. ., počínám; vyko
řisťuji. (chůze.

ingressio, onis / vstup, přístup;
ingressus, ús m vkročení, krok;

chůze; vpád.
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ingruo

ÍngTuo, čre vtrhnouti, přikvačiti.
inguen, inis » slabina; úd po

hlavní.
ingurgito, are pohrouziti se,

vrhnouti se do něčeho.
inhábilis, e adj. nepohodlný

(telum); neschopný, nepotřebný.
inhaereo, 6re, si, sum vězím na

něčem, lpím, tkvím.
inhaeresceo, čre uváznouti, u

tkvěti. [něco.
inhálo, are vdechuji, dýchám na
inhibeo, čre zadržuji, z-, zasta

vuji; provádím, vykonávám,
užívám (supplicia, vires); m0
dum i. míru ukládám,

inhio, are ústa otvírám, 8 otev
řenými ústy hledím, čumím na
něco (Cerberus), zevluji.

inhěnesto, are zneuctíti.
inhčnestus 3.bezectný, nepočest

ný, hanebný. (slavný.
inhonoratus 3. nepoctěný; ne
inhorreo, Sre, ui trčím, čním;chvěji se, třesu; bojím se.
inhorresco, čre zježiti se, vztý

čiti se, zachvěti se strachem.
inhospitalis, e adj. nehostinný.
inhospitálitas / nehostinnost.
inhospitus 3. nehostinný, neo

bydlený. kavě.
inhumáné aďv. nelidsky, nelas
inhimánitas, tis f nelidskost,

ukrutnost, nezdvořilost, neše
trnost, neochota; morouasství.

inhimánus3. nelidský,ukrutný,
drsný, nevzdělaný, nezdvořilý,
mrzoutský, nedružný.

inhumátus 3. nepochovaný.
inibi adďv. téměř, málem; i. est

jest na tom, že.
inicio, čre, iéci, iectum vbazuji,

vrhám, vkládám, pokládám,
vprávuji, prostírám; působím,
budím;prohoditi, zmíniti se.

iniectus. Us m přehození (vestis).
inimicé aďv. nepřátelsky.
inimicitia, ae f nepřátelství.
inimico, Are znepřáteliti.
Tnimicus 8. adj. nepřátelský,

291] L-Č.

fnnecto

rozhořčený, škodlivý, záhubný;
subst. nepřítel; superl. úhlavní
nepřítel.

inigue aďv. neprávem; nevhodně.
iniguitas, tis f nerovnost, ne

příznivost, nesnáze, nespra
vedlivost.

iniguus 3. adj. nerovný, nepříz
nivý, nespravedlivý, neslušný,
nelaskavý, škodlivý, nerad
(iniguo animo).

initio, áre zasvětiti v něco.
initiam, i n začátek, po-; initio

z počátku; původ, příčina;
plur. prvky; základy, počátkyvědění;tajná| bohoslužba
(pohrd.)

iniicandus 3. nepříjemný, obtíž
ný, nelaskavý, přísný.

iniungo, čre, xi, ctum připojuji;
vkládám, uvaluji, ukládám,
působím.

iniuratus 3. v přísahu nevzatý,
přísahou novázaný.

iniúria, ae / bezpráví, křivda,
urážka, příkoří; porušení; po
mstychtivost, pomsta; věc ne
spravedlivě nabytá.

iniuriosé adv. proti právu.

iniuriosus >) nespravedlivý.iniurius 3. [sebe.
iniussus 3. bez rozkazu, sám od
i iussti bez rozkazu.
iniustě adďv. nespravedlivě, ne

právě.
iniustitia, ae f nespravedlnost,

porušení práva.
ininstus 3. adj. nespravedlivý,

nepřiměřený, přísný, neprávem
nabytý; iniustam, i » bezpráví.

inlaesus v. illaesus.
innábilis, e aďj. nesplavný.
innascor, i, nátus sum vroditi,

'ujmouti se; innatus 3. vrozený,
při-.

innáto, are vplouti na něco,
plovati na něčem; vlévati se

innavigabilis, e adj. nesplavný.
innecto, čre, xui, xum vplétám,

za-, pro-, pojím.
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innitor

innitor, i, xus sum opírám ae.
inno, are na něčem plouti, po

něčem téci.
inněcens, tis adj. neškodný, ne

vinný; nezištný.
inněcenter adv. poctivě.
inněcentia, ae f bezúhonnost,

nevinnost; nezištnost.
innocué adu. pootivě.
innocnaš 3. neškodný, pokojný;

nepoškozený ; nevinný, poctivý.
innotesco, čre, ui známým se

stávám,
inněvo, are obnovuji; vracím se

opět k něčemu.
innoxius 3. adj. neškodný; ne

vinný, nezaviněný; neporušený,
nepoškozený. [se.

innribo, čre, psi, ptum vyvdávám
innůbus 3. neprovdaný, beze

sňatku; panenský.
innůměrabilis, e aďj. neačíslný.
innůměrus 3 nesčíslný; ne

rhythmický.
innuo, čre, ui, úfum přikývnouti.
innuptus 3. nevdaný, panenský;
i, nuptiae neblahýsňatek.
Ino, ús f do. Kadma a Hermiony

proměněná v boh. Leucotheu;
adj. Inous 3.

inoblitus 3. pamětlivý.
inobrůtus 3. nezasypaný.
inobservátus 3. nespatřený, ne

pozorovaný.
inoffensus 3. neporušený, nepře

rušený, nepřetržitý.
Inofficiosus 3. povinnosti poru

šující, povinností nedbalý.
inolesco, čre, 6vi, tum vrůstám,

rostu na něčem.
inominátus 3. nešťastný.
iněpia, ae f nedostatek; nouze;

nemajetnost. [nadání,

inčpinans, tis adj. netušící, mimoiněpinate
inoprnatoj adv. nenadále.
inopinátus 3. neočekávaný, ne

tušený, mimo nadání.
inčpinus 3. netušený, nenadálý.299]| IL.-Č.

inselentia

inopporfinus 3, nevhodný.
Inops, is adj. nemajetný, chudý,nuzný,potřebný;i| mentis

slaboduchý, slabomyslný.
inorátus 3. re inorata: bezpřed

nesení záležitosti.inordinátus© 3.nespořádaný;
inordinátum, i n nepořádek.

iněrior, iri ukazuji se.
jnornáte adv. bez ozdoby.
inornátus 3. nezdobený,prostý;

nevelebený. [zvláště.
in primis aďv. především, ob
inguam, is, it řku, pravím;

inguit vece.
inguies, tis adj. neklidný.
inguietus 3.neklidný, nepokojný.
inguilinus 3. civis přistěhovalý

občan. [šeně (loaui).
inguinátě aďv. nesprávně, poru
inguíno, are znečišťuji, poskvr

ňuji.
inguiro, čre, sivi, situm pátrám,

slídím po něčem, vyšetřuji,
vyzvídám.

inguisitio, onis f pátrání, vyhle=
dávání, vyšetřování,

inguisitor, is m vyšetřovatel.
insalůtatus 3, nepozdravený.
insánábilis, e adj. nevyléčitelný,

nenapravitelný. (smyslně.
jnsáně ©«ďv. mnerozumně, ne
insánia, ae / bezsmyslnost, zbě

silost, šílenost, zuřivost; ne
smyslnost, přehánění ; básnické
nadšení.

insánio, fre šílím, běsním, ne
smyslně si vedu.

insanus 3. nerozumný, pošetilý,
nesmyslný, šílený, zběsilý;
ohromný; věštecky nadšený;
šílenost působící.

insátiabilis, e aďj. nenasytný.
insátiabiliter adv. nenasytně.
insátňrábilis, e aďj. nenasytný.
insciens, tis adj. nevědoucí; me

i-nte bez mého vědomí.
inscienter aďv. hloupě.
inscientia, ae f nevědomost, ne

znalost, nerozum.
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Inscité insólitus

inscité aďv. neobratně, pošetile.
inscitia, ae / nevědomost,nezna

lost, neumělost.
inscius 3. adj. nevědoucí, ne

znalý; nezasvěcený.
inscribo, čre, psi, ptum napsati,

nadepsati; osvojuji si (nomen);
poznamenati, známkamiopatřiti.

inscriptio, ónis f titul, nápis.
inscriptus 3. popsaný.
insculpo, čre, psi, ptum vrýti,

vtesati, vštípiti.
insěco, šre, ui,

rozřezati,
insectAtio, Onisf stíhání, tupení.
insectátor, is m pronásledovatel.
insector, ari pronásleduji, napa

dám, tupím.
insěpultus 3. nepohřbený; i. se

pultura bez slavnosti pohřební.
insěnesco, čre, ui stárnu při

něčem, v něčem.
inseguor, i, secitus sum násle

duji, pro-, stíhám; inseguens
hned na to následující (tempus,
annus); naléhám na něco;
tupím, napadám; v rozmluvě
pokračuji, vykládám.,

Insero, čre, ui, tum vpravuji,
vsazuji, vkládám, nastrčiti,
vplésti, vřaditi.

Insero, čre, vi, itum vsévám,
vsazuji, vštěpuji.

inserto, áre vstrčiti, vsunouti.
inservio, ire pilně sloužím, hle

dím si čeho, oddávám se čemu;
řídím se, přihlížím, dbám;
hodím se "k čemu.

insibilo, are všuměti, všuškati.
Insideo, Sre sedím, ležím na

něčem, při něčem; posaditi se
(aram); obsaditi; jsem, sedím,
trvám, vězím někde.

insidiae, arum /f úklady, nástra
hy, lest; záloha.

insidiátor, is m vojín v záloze;
úkladník.

insidior, šri úklady strojím,
ukládám někomu, číhám.

Insidios6 adv. úkladně.295)| L.-Č.

ctum vřezati,

insidiosus 3. úkladný, lstivý.
insido, čre, s6di, ssum vsednou

ti; digitos membris vtisknouti;
usaditi se. [znak, ozdoba.

insigne, is n značka, znak, od
insignio, Ire označuji, vy-, "zdo
insignis, e adj. význačný, ana

telný, zřejmý, znamenitý, neo
byčejný, zvláštní.

insignitě adv. | znamenitě, oká.insigniter adv.| zale, výborně.
insi nitus3. význačný, nápadný,
insi lo, Ire, ui, ultum skočitido.., na..
insimůlatio, Onis f obvinění,

nařčení. .
insímůlo, are vymýšlím na koho

co, podezírám, nařknouti, 080
čiti.

insinňátio, Onisf vlichoceníse,
Insinuo, Are vpravuji; se i.

vniknouti, vedrati se, vlicho
titi se.

insipiens, tis adj. nemoudrý,
hloupý, pošetilý; adďv. insi
pienter. [tilost.

insipientia, ae f nerozum, poše
insisto, ěre, stiti, stanouti, za

staviti se,postaviti se na něco;
chopiti se čeho, usilovati o
něco; horlivě prováděti ; contra
i. slovy napadati; tempora in
stiterunt časy nastaly.

insitivus 3. vštěpovaný; nepra
vý, podvržený.

insitus 3. vštípený,
civis i. přijatý.

insociábilis, e aďj. nesnášelivý;
nesdružitelný,

insolábiliter adďv.nepotěšitelně.
insělens, tis adj. nezvyklý, ne

obyčejný; zpupný, hrdý, pyšný.
insěólentia, ae / nezvyklost, ne

obyčejnost; zpupnost; i gloriae
zpupná honosivost ze slávy vo
jenské. (pýchám.

insělesco, čre hrdým se stávám,
insólidus 3. slabý. [čejný.
insělitus 3. neobvyklý, neoby
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Insomnia Insůla

insomnia, ae f nespavost.
[nsomnis, e aďj. špatný spánek

mající, nespící, bdělý,
insomnium, i 2 sen.
Insěno,áre, ui zazvučeti, zazníti,

ozývati 86. ný
Ínsons,tis adj. nevinný; neškod
insopitus 3. neuspaný, bdící.
inspecto, are pohlížím na něco;

inspectantibus nobis před na
šimi zraky.

inspěrans, tis adj. netušící.
inspérátus 3. nenadálý; ex i-o

nenadále.
inspergo, Šre, si, sum vfrousiti,

posypati, pokropiti.
inspicio, čre, xi, ctum nablížím

v něco, pro-, zkoumám, posu
zují.

inspico, Are zašpičatiti; zubů
a hora do dřeva nadělati (aby
hořelo jako pochodeň).

inspiro, áre vdechnouti, vnuk
nouti. [získaný.

inspoliatus 3. (arma) lupem ne
instábilis, e adj. nestálý, vrátký,

kolísavý.
instanter adv. prudce, naléhavě.
instar neskl. obrys, podoba; est

i. 8 gen. jest jako, asi jako,
podoben, roven, má cenu, na
způsob.

Instaurátio, Onis/ obnovení.
instaurativus 3. obnovený.
Instauro, are obnovuji, připra

vuji, konám, vystrojiti, odpla
titi (talia Grais).

insterno, čre, avi, tum po
krývám, při-.

instigátor, is m podněcovatel,
instigo, are dráždím, pobuřuji.
Instillo, are nakapati; pošeptati.
Instimůlator, is m podněcovatel,

pobadač. bádám.
instímulo, Are podněcuji, po
instinctor, is m pobadatel.
Instinctus, s % popud, pud,

vnuknutí.
instinctus 3. pobídnutý, podní

cený, poháněný.297)| L.-Č.

instita, ae f obruba, lem.
institio, Onisf stanutí.
institor, ismpodomníobchodník,

kramář.
instituo, čre, ui, tum stavím,

zřízuji, seřazuji, počínám, usta
novuji, nařizuji, objednávám,
opatřuji; ovičím, učím, vzdě
lávám.

institůtio, onis f zařízení; vzdě
lání, vyučování.

Instititum,i n zařízení,zvyklost,
mrav; ustanovení, zákon, roz
kaz; záměr; plur. pravidla,
zásady.

insto, Are, stiti, dorážím, dolé
hám, nastupuji, hrozím; hor
livě provádím, věnuji se, na
stávám ; instans přítomný, hro
zící, pronikavý; instantia, ium
n přítomnost.

instrátus 3. nepostlaný.
instrčpo, čre, ui, itum zaznívám

(při něčem).
instructé adv. spořádaně, úpra

vně, nádherně.
instructio, Onis f zařízení, z-;

vystavení, pořádání.
instructus, Us m zařízení, vý

prava; zásoba (v řeči).
instrumentum, i » nástroj, ná

činí, potřeby; pomůcka; 0zdo
ba; zásoba.

instruo, čre, xi, cfum stavím,
rozestavuji,sestavuji, sestrojuji;
zařizuji, zřizuji, vypravují, 0pa
třuji, vyzdobuji, přípravy Ko
nám; vzdělávám, učím. |milý.

insuávis, e adj. nepříjemný, ne
Insůber, ris adj. insuberský;

subst. Insubres, ium Insu
brové, ga!l. kmen v sev. Italii.

Instido, are (při něčem) se potím.
insuefactus 3. vycvičený(eguus).
insuesco, čre, evi, Stum navy

kám, u- (i přechod).
insuetus 3. nezvyklý, neobvyklý.
insůla, ae Jf ostrov; ostrovan;

dům nebo komplex domů od
okolí oddělený.
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insulsé intentio

insulsé aďv. neslaně, nechutně.
insulsitas, tis £ nechutnost, po

šetilost. (nudný.
insulsus 3. neslaný, nechutný,
insulto, are skáči na něco, vsko

čiti; napadám někoho, tupím.
insum, esse, fui jsem v něčem,

na něčem, jsem obsažen, spo
čívám.

insumo, čre vzíti na něco, nalo
žiti, vynaložiti.

insuo, čre, ui, tum všívám, za-.
insůper aďv. nad to, k tomu.
insůpěrabilis, e aďj. nepřekro

čitelný; nepřemožitelný; nevy
hnutelný.

insurgo, Šre, rrexi, ctum vyvstá
vám, po-, vztyčuji se, zvedám
se; opírám se; dorážím; vzmá.
hám se; vznikám.

iusůsurro, are našeptati; Favo
nius i-at upomíná nás.

intabesco, čre, ui ponenáhlu
mizím, chřadnu, rozpouštím
se, rozplývám se.

intactus 3. nedotknutý, nepo
škozený, neporušený; carmen
Graecis i. báseň, o niž 66 Re
kové nepokusili.

intaminatus 3: neposkvrněný.
intectus 3. nepokrytý, neoděný;

otevřený.
tntěger 3. adj. nedotknutý, bez

úhonný, svěží, čilý; úplný,
celý; neporušený, neunavený,
neporaněný; čistý, nezkažený,
nesmíšený; bezvadný, poctivý,
nestranný; nerozhodnutý (res);
res in inftegro est mám věc ve
své moci; ab, de, ex integro
znova. [při-.

intěgo, čre, xi, ctum pokrývám,
integré adv. úplně (mutare);

spravedlivě (iudicare) ; bezúhon
ně, správně.

integritas, tis Jf bazúhonnost,
poctivost; zdraví; čistota řeči.

integro, re obnovuji, znova za
čínám; léčím (artus).

intěgůňmentum, i » pokrývka.299)| L.-Č.

intellectio, OGnisf rozumění;
synekdocha.

intellectus, Us m smyslové vní
mání, pocit, vjem; porozumění;
pojem, smysl, význam; rozum.

intelligens, tis adj. znalec.
intelligenter adv. s porozumě.

ním, znalecky.
intelligentia, ae / porozumění,

schopnost chápati, rozum.
intellěgo, čre, léxi, lectum po

zoruji, poznávám, představuji
si, rozumím, nahlížím, vidím,
vím. (čistý.

intěměratus 3. neposkvrněný,
intemperans, tis aďj. nemírný,

nestřídmý.
intemperantia, ae / nemírnost,

drzost, zpupnost.
intemperáté adv. nemírně, ne

střídmě. [zdrželivý.
intempěrátus 3. nemírný, ne
intempěries, 8i J nemírnost;

caeli nezdravé počasí; nemírné
počínání, chování; aguarum
přílišné deště.

intempestivé adv. nevčas.
intempestivus S. nevčasný.
intempestus 3. nevčasný; nox

temná, hluboká noc; neblahá
noc;personif. matka furií; ne
zdravý.

intendo, čre, di, tum napínám,
roz-, u-; natahuji; animum (-o)
i. pozornost obracím ; zamýšlím,
usiluji; napřahuji, mířím; sa
gittam i. napínám, vystřelili;
zamířiti, obracím (iter); stup
ňuji, rozmnožuji (ardorer:, for
midinem); spěchám; tvrdím;
litem alcui i. hrozím někomu
processem ; periculum in alguem
v nebezpečí uvésti usiluji,

intenfatus, 3. (-tempt-) nezkou
šený, nevyzpytovaný.

intentio, Onis/ napjetí, námaha;
pobídka; péče; pozornost, na
pjatost; obvinění.
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intento

intento šre napřahuji, vztahuji,
mířím, tasím ; napadám někoho,
vyhrožuji.

intentus 3. napjatý, pozorný,ostražitý;© prudký,vášnivý(sermo);namáhavý| (dabor);
přísný (disciplina). [žení.

intentus, ús m napřažení, nata
intěpeo, Sre, ui jsem vlažný.
inter předl. s akk. za, mezi, (i.

noctem), po; i sicarios accusare
z úkladné vraždy obžalovati.

interamenta, orum 1 dřevo na
stavbu lodí.

Intěramna, ae / čes. „Meziříčí“:
1. m. v Umbrii (rodiště Taci
tovo); 2. v Latiu.

interáresco,ěre schnu,vysýchám.intercáláris,e| adj.vsunutý,
intercálarius 5.| přestupný.
intercálátus 3. poena odložený.
intercedo, čre, ssi, ssum vstou

piti mezi něco, vkročiti; pro
jíti, proběhnouti; býti mezi
(consuetudo); zaručiti se za ně
koho; zakročiti, odporovati (0
tribunech); zakazovati, mařiti;protivitiseněčemu.© jrukou.

interceptio, onis f uzmutí pod
interceptor, is m kdo někomu

něco před nosem vezme.
intercessio, onis/ prostřednictví,

ručení; zakročení, odpor.
intercessor, is m prostředník;

odporovatel (o tribunech).
intercido, čre, cídi, vpadám,

připadám mezi..; zacházím
ztrácím se, mizím.

intercido, čre, di, sum přeříz
nouti, pro-, prokopati, přerušiti.
strhnouti, odděliti.

intercino, čre meziněčímzpívám.
intercipio, čre, cépi, ceptum za

chytiti; býti zasažen (hastam);
přerušiti, překaziti (iter); vzíti,
dobýti, uloupiti, přisvojiti si
(laudem); zničiti (Cererem),
zahubiti.

intercliido, čre, si, sum zavírám,
zamezuji; zaskočiti, odloučiti.

301) L.-Č.

intěrlor

intercurro, čre, curri, cursum
vbíhám; (zatím) jdu někam;
vmísiti se; vložiti se.

intercurso, žre vbíhám.
intercursus, ús m zakročení,
intercus, ůtis adj. podkožní;

agua i. vodnatelnost.
interdico, šre, xi, ctum zakazuji,

zapovídám, vylučuji, (sacri
fciis), do klatby dávám (aguž
et igni i.)

interdictio, onis £ zákaz; aguae
ef ignis i. klatba.

interdictum,i n zákaz; námitka,
nález praetorův.

interdictus 3. zakázaný.
interdii adv. ve dne, za dne.
interductus, s m interpunkce.
interdum adu. někdy, časem, čas

od času.
intereá aďv. zatím; přece však.
intereo,ire, ii, ftum zajíti, zaby

nouti, za zmar přijíti.
interěguníto, úre mezi něčím pro

jíždím.
interfátio, onisfskočení do řeči.
interfectio, onis f zavraždění.
interfector, is m vrah.
interficio, Šre, fóci, fěctum za

biti, zavražditi, popraviti, za
hubiti, potříti.

interfor, ari vskočiti do řeči.
interfulgens, tis adj. meziněčím

probleskující.
interfiusus 3. mezi něčím rozlitý,

tekoucí; maculis podlitý.
interiáceo, Sre, ui ležím, rozklá

dám se mezi něčím.
intericio, čre, ieci, iectum házím

mezi.., vkládám;interlectns3.
mezi něčím položený, ležící;
tantulo spatio int-o v tak nepa
trné vzdálenosti; i -o spatio po
nějaké době.

intěrim adv. zatím.
intěrímo, čre, emi, ptum vzíti,

odstraniti, zahubiti, usmrtiti.
intěrior, ius comp. vnitřnější,

ve vnitrozemí bydlící, důvěr
nější, hlubší; intimus superi.

[302



intěritio

nejvnitřnější, nejdůvěrnější, taj
ný, skrytý; subst. důvěrník,

Jntěritio, onis f záhuba.
intěritus, Us » záhuba, smrt,

zničení.
interiungo, čre, nxi, nefum spo

juji (dextras). [teku.
interlábor, i,psussummeziněčím
interlěgo, čre, lěgi, ctum mezi

něčím sbírám, trhám.
interlino, čre,6vi, itum potírám;

vyškrtnouti, opravovati (tabu
las). (mezery mám.

interliceo, Sre, xi prosvítám,
interlinium, i » nový měsíc.
interlno, ěre proplakuji, protém.
intermenstruum, i 7 novýměsíc.
intermisceo, Sre, oui, xtum vmí

siti, pro-.
intermissio, Onis /f přerušení,

přestávka.
intermissus 3. přerušený; mezi

něčím ležící; neobklíčený, ne
uzavřený, nesouvislý ; přetržitý,
v. násl.

Intermitto, čre, si, ssum přeru
šuji, přestávám ; nechávám pro
jíti, uplynouti; pass. ležím,
jsem mezi něčím; spatio int
aso u vzdálenosti. .; nocte i
ssá za nastalé noci; uprázdňuji,
přerušuji; odkládám, přestávám;
ventus intermittitur vítr ustává;
triduo infermisso po 3 dnech.

interměrior, i, tuus sum odumí
rám, nepozorovaně umírám.

intermortuus 3. odumřelý, vysí
lený, bezmocný. (světy.

Intermundium, i n prostor mezi
intermuralis, e aďj. mezi zdmi.
internascor, i, nátus sum mezi

něčím rostu.
interněcíális, e aďj. smrtelný,
interněcio, onis/ úplnáporážka,

vyhlazení.interněcívus© 8.vyhlazovací,
zhoubný, vražedný.

internecto, čre spojuji, evazuji.
internodinm, i 2 mezikloubí,

303] L.-Č.

intergulesco

internuntio, are vzájemně posly
posílám.

internuntius, i m prostředník,
vyjednavatel,

internus 8. vnitřní; interna,
orum nitro, útroby.

interpellátio, onis/ vskočenído
řečí, přerušení.

interpellátor, is m kdo do řeči
skáče někomu, rušitel.

interpello, are skáči do řeči,
přerušuji, namítám, prosbami
doléhám, oslovuji, překážím,
vadím, mařím.

interpělo, are předělávám,upra
vuji; kazím, falšuji.

interpóno, čre, sui, situm vklá.
dám, vsouvám, stavím mezi..,
vměšuji; i. me vměšuji se,
dávám se do.. (in rem, bello)
prostředkuji; stavím se proti
(audaciae); užívám, působím
(moram); nechávám, nechávám
proběhnouti (tempus); před
stírám (causam); fidem i. za
ručiti se, slovo dáti; nařizuji,
vydávám, vyhlašuji (decretum),
hoc spatio interposito zatím,
po uplynutí toho času.

interpěsitio, Onis f vsunutí,
vložení.

interpres, tis m vykladač, tlu
močník, prostředník; věštec,

interprěťatio, onis f výklad,
interprétátus 3. vyložený, pře.

ložený.
interprětor, šri vykládám, tlu

močím, překládám; rozumím;
uzavírám, vyvozuji, soudím,

interpunctio, onis / rozdělování
slov.

interpungo, čre, xi, ctum slova
odděluji; Interpunctus 3. roz
článkovaný (narratio).

interguěror, i, guestus
žaloby, nářky vměšuji.

interguiesco, čre, 6vi, 6tum ně
jaký čas klid zachovati; cum
interguiessem když jsem se od
mlčel (= skončil řeč).

sum
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interregnum Introitus

Interregnum, i » mezivládí.
interrex, gis m zatímní král.
interritus 3. nezastrašený, neo

hrožený.
interrógátio, onis / otázka; vý

slech svědků; syllogismus.
interrogatinncula, ae/otázečka;

malá argumentace.
interrogo, šre táži se, dotazuji

se; vyslýchám; soudně žaluji.
interrumpo, čre, růpi, ptum

přerušuji, pobořiti.
interrupte adv. přerývaně.
intersaepio, ire, psi, ptum ohra

zuji, obehnati, uzavříti; odříz
nouti, zameziti (iter).

interscindo, šre, di, ssum roztí
nám, strbnouti, rozbořiti; od
děluji, přerušuji.

interseco, áre rozsekávám, vy-,
rozřezávám.

intersěro, čre, ui, tum přidávám,
vkládám.

interspiratio, onis f oddycho
vání, dýchání mezi něčím.

interstinctus 3. oddělený, pro
kládaný, pestře posázený.

interstrépo, čre mezi někým
kejhám (anser olores).

intersum, esse, fui jsem mezi
něčím, ležím (amnis, anni);
liším se, rozeznávám se, inferest
jest rozdíl; jsem přítomen,
účastním se (spectaculo); inte
rest záleží na tom. [tený

intertextus 3. propletený, vple
intertrimentum,inškoda.ztráta.
interturbátio, onis f zmatek.
intervallam, i 2 prostor mezi

něčím, mezera, vzdálenost;
přestání, přerušení, pomlčka.

intervěnio, ire, věni, ventum
přicházím mezi ., nahoditi, na
manouti se; vmísiti, viožiti se
v něco, zakročiti, překaziti.

interventor, is m návštěvník.
interventus, s 7 zakročení,zá

štita, prostřednictví.
Interverto, čre, ti, sum měním;

odciziti, uzmouti; promarniti.3081| L.-Č.

intervělito, are létám meziněčím.
intestábilis, e adj. prokletý,

hanebný, bezectný.
intestinus 3.adj. vnitřní,domácí.
intexo, čre, ui, tum vplétám,

vetkávám, zaplétám.
intimé adv. důvěrně.
Íntimus 3. v. interior.
intingo, šre, xi, ctum namočiti, 0
intěl rábilis, e adj.nesnesitelný.
intolěrandus 3. nesnesitelný.
intělěrans, tis nesnášející, nemo

houcí snésti; nesnesitelný.
intěolěranter adv. nemírně.
intěolěrantia, ae /f nesnášelivost;

nesnesitelnost.
intěno, are zahřměti.
intonsus 3. nestříhaný,neholený;

hrubý, neuhlazený; listnatý.
intorgueo, Šre, si, tum zatáčím,

zahýbám; mávám, metám.
intortus 3. stočený, zavinutý, 8-,

stažený.
intrá adv. uvnitř; předl. s akk.

mezi, uvnitř, dovnitř.
intractábilis, e aďj. nepotřebný,

drsný, nezkrotitelný, divoký.
intractatus 3.nezkušený(pass.),

nevykonaný, neprovedený ; ne
dotknutý.

Intrěmisco, čre zachvíti se.
intrémo čre, ui chvěji se, třesu se.
intrěpidě adv. neohroženě, bez

bázně,
intrčpidus 3. neohrožený; nebo

jácný; hiems i. bezpečné pře
zimování. [neutýraný.

intritus 3. neotřený,neseslabený,
intro adv. dovnitř,
intro, šre vstupuji, vnikám, vrá

žím, vtrhuji.
introduco, čre, xi, ctum vedu:

do.., zavádím, u-.
intrčeo, ire, ii, itum vstupuji,

vcházím, vnikám, vtrhnouti.
introfero, ferre, tuli, latum vná

ím. (zím.
introgrědior, i, ssus sum vchá
introitus, Us m vchod, vstup;

příchod, přístup; úvod.
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intromitto

intromitto, čre, si, ssum vpou
štím, dovnitř posílám.

fntrorsum v. násl.
introrsus adv. dovnitř, uvnitř.
introrumpo, čre, růupi, ptum

vtrhnouti, vraziti.
introspicio, čre, spexi, ctum

dovnitř nahlédám, pohlížím na
něco.

intrověco, Rre dovnitř volám.
intůbum, i (-tib-) n čekanka,
intůňeor, eri patřím, pohlížím,

zřím, uvažuji.
fmtůňmesco, čre nabíhám, nadouti

se, nabubřeti; humus viperis je
plna; zdvihati se (vox); nadý
mámse (superbia); vzrůstám
(motus); rozhorliti se.

intůměůlátus 3. nepohřbený.
inturbidus 3. klidný, pokojný.
intus aďv. vnitř, uvnitř; dovnitř.
intritus 3. nejistý; nehájený.
Inňla, ae f oman. [staný.
Inultus 3. nepomstěný, nepotre
inumbro, are zastiňuji.
Inundo, re zaplaviti; rozvod

niti ge.

inungo. čre, xi, ctum namazati,natříti.
Tnurbánus 3. neuhlazsný, ne

vzdělaný, nezpůsobný, nezdvo
řilý, neslušný.

inůro, čre, ssi, stum vpáliti 6-;
vnutiti, přivěsiti, vtisknouti,

Tntisitátě aďv. neobvykle.
iniisitátus 3. neobyčejný, neob

vyklý.
Jnutilis, e adj. neužitečný, nepro

spěšný, nepotřebný; škodlivý.
inutilitas, tis f škodlivost.
nui castrum tvrz v Latiu;
Inuus bůh stád.

inváado, čre, si, sum vtrhnouti,
vpadnouti, udeřiti „,přepadnouti,
zmocniti 86; podniknouti něco;
in collum i. obejmouti; oslo
viti; uraziti (cestu),

tnvělidus 3. slabý, bezmocný,
nemocný.807)| L.-Č.

invídia

invectio, onis f dovoz; napade.
ní, oboření se (slovy).

invěho, čre, xi, ctum dovážím,
donáším; pass. vyjíždím si,
otírám se; vjíždím.

invěnio, re, věni, tum nalézám,
zastihuji; vynalézám, vymý
šlím; zvídám, do- se; zjedná
vám (perniciem alicui), získá
vám si; i. me objevuji se, dá.
vám se viděti (dolor).

inventio, onis f vynález, vyna
lézání, -vost. |vodce.

inventor, oris m vynálezce, pů
inventrix, cis f vynálezkyně,

původkyně.
Inventum, i n vynález, výmysl.
invěnustus 3. neoblíbený, ne

příjemný. 'cudný.
invěrecundus 3. nestydatý, ne
invergo, čre nalíti.
inversio, Onisf obrácení; ironie,
inversus 3. obrácený; annus i.minulý;| zvrácený,zkažený

(mores).
inverto, čre, ti, sum obracím,

pře-, otáčím, ořu; měním, za
měňuji, překruouji, kazím.

invespěrascit stmívá se.
investigatio, Onis f stopování,

pátrání, zpytování, bádání.
investigátor, is m stopovatel,

badatel, zpytovatel.
investigo, áre stopuji, pátrám,

zpytuji, bádám.
invětěrasco, čre, vi zastarati;

zakořeniti Be, zahnízditi se,
inveterátio, onis f zakořenění

se; zastaralá chyba.
inveterátus 3. zastaralý, zako

řenělý, starý
invicem adv. na vzájem, střídavě,
invictus 3. nepřemožený; nepře

možitelný, nezdolný; nevyvra
titelný.

invidentia, ae f závistivost.
invídeo, sere, vidi, sum závidím;

nerad vidím, nechci; odpírám.
invídia, ae Í závist, nepřízeň,

nenávist,
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invidiose

invidioseé aďv. závistivě; pohr
davě.

invidiósus 3. závístivý; závidění
hodný, závist budící; nenávi
děný. |závistník.

invidus 3. adj. závistivý; subst.
invigilo, are bdfím při něčem;

péči věnuji.
invičláte ado. neporušeně.
invičlatus 3. neporušený, bez

ublížení, bez pohromy; nepo
rušitelný. [vštívený.

invisitatus 3. neviděný, nena
inviso, čre, si, sum často navště

vuji, dohlížím. (děný.
invisus 3. nespatřený; mnenávi
invitámentum, i 2. lakadlo,

vnada.
invitatio, Onisf pozvání, vybíd

nutí; i. benigna hostina.
invitatus, us » pozvání.
invite adv. nerad.
invito, are zvu, pozvati; vybízím,

povzbuzuji; vábím, lákám.
invitus 3. aďj. nerad, proti vůli.
invius 3. adj. neschůdný.
invěcatus 3. nevolaný, nepo

zvaný. [volám.
invěco, re vzývám, na pomoc
invělíto, are poletují, vlaji.
invělo, Are vlétnouti; hnáti se

na. ., napadnouti (castra), pad
nouti na.. (animum).

invěliicrum, i n obal, pouzdro,
schránka.

invělutus 3. temný, zmatený.
involvo, čre, vi, útum navaliti,

nabaliti, za-, zahaliti, zaplésti;
lifteris se i. zahrabati se.

invulněrátus 3. neraněný.
iol interj. juch, ichuchu, hejsa!

ach! ó! [něná v krávu.
IG, us f dcera Inachova promě
ioco v násl.
Ičcor, Arižertuji, žertem pravím.
iocosé adv. žertovně.
idcosus 3. adj. žertovný.
iócůláris, e adj. žertovný, smě

šný; iócůlária, ium žerty, žer
tovné nápady.809]| L.-Č.

irrépo

ičcus, i m žert, hříčka; plur.
bříčky milostné, milkování.

Tolas, ae m 1. Trojan; 2. pastýř.
Iólans, i m bratr Herakleův.Iolcus,im.přístavní| město
„v Thessalii; adj. Iolciacus 2.
Jěle, 68s/ choť Hyiia, syna Hera

kleova.
Yoněs, um m jeden z kmenů

řeckých; Jonové v M. Asii.
Onia, ae / střední část malo
asijského pobřeží; adj. fonia
cus 3. a Íonicus 3. i Kónius 3.

Žordánes, is řeka v Palaestině.,
Iphias, ae f Euadne, dc. Ifiova.
Iphicrátensis, e adj. Ifikratův;
„ subst. pl. Iikratovci.
Iphicrátes, is m vojevůdce
—athenský. [mnonova.
Iphigěnia, ae f dcera Agame
Iphinoě, 68sf dcera Proitova.
Iphis, dis / Krefanka v muže

proměněná.
ipse, ipsa, ipsum, ius zájm. sám,

pouhý, jíž, právě ten, zrovna.
Ira, ae / hněv; trest (dem).
irácundě aďv. hněvivě.
iracundia,ae / hněvivost,prchli

vost, prudký hněv.
Trácundus 8. popudlivý, prcblý,

prudký.
Irascor, i, átus sum hněvám se.
Iratus 3. rozhněvaný, hněvivý.
Iriátes, ium m obyv. m. Iri
„ v Ligurii.
Iris, is (idis) f bohyně duhy,

dcera Thaumantova.
Ironia, ae / ironie,
irraucesco, čre, si ochraptěti.
irrěligatus 3. nesvázaný.
irrěligiosus 3. bezbožný.
irrěměábilis, © adj. nenavrati

telný; odkud se nelze vrátiti.
irrěpěrábilis, e adj. nenavrati

telný, nenahraditelný.
irrépo, čre, psi, tum vlézti, vlou

diti se, vplížiti, vkrásti se.
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irreprčhensus iter

irreprčhensus 3. bezvadný,bez
úhonný, pravdivý.

irrěguičtus 3. neklidný, nepo
kojný, nikdy neodpočívající.

irrěsectus 3. neořezaný,neostří
haný.

irrěsólůtus 3. nerozvázaný.
irretio, ire (v síť) zaplésti.
irrětortus 3. neobrácený; 1.

ooulus klidný, lhostejný.
irrěvěrentia, ae f neuctivost.
irrěvocábilis, e aďj. neodvola

telný, nezměnitelný; nezadrži
telný.

irrěvěcatus 3. zpět nezavolaný,
nevyzvaný; nezadržitelný.

irrideo, čre, i, sumposmívámse.
irridicůlé aďv. nevtipně.
irrigátio, Onisf svlažování,za-,

zavodňování.
irrigo, are vláhu vylévám, za

vlažuji, polévám, osvěžuji.
trriguus 3. vodou opatřený, za

vlažený.
irrisio, onis f výsměch.
Írrisor, is m posměvač.
Írrisus, Us m posměch, úsměšek,
ritamen, inisn dráždidlo,vna

didlo
irritRmentum, i n v předešlé.
irritátio, Onisf dráždění.
irrito, are dráždím; podněcuji.
irritus 3. neplatný, marný, bez

výsledný; res ad irritum re
dacta v niveč.

irrógatio, onis f uložení.
irrčgo, are proti někomu navr

huji (legom); ukládám (multam).
Úrroro,are zarositi, po-, 0-; za

vlažiti; lacrimae i. kapou.
irrumpo, ere, růpi, ptumvtrhnou

ti, vraziti, vpadnouti.
irruo, čre, ui, řítím se do.. do

rážím.
irruptio, onis / vpád, vniknutí.
Irrnptus 3. neroztržený.
is, ea, id zájm. on; ten; takový;

ef is a $0, a síce; €0 při komp.
„ tím.
Ťsaurus 3. aďj. isaurský; Isauri,

811) L.-Č.

k
Orum m kmen jihomaloasijský
živící se námořním lupičstvím.

Isiácus 3. Isidin.
Isis, is, idis f bohyně aegyptská,
Ismárius 3. ismarský.
Ismárus, i m hora a město

v Thrakii; také pl. Ismara n.
Isměnias, ae m Theban, vrstev

ník Pelopidův.
Isménus, i m řeka u Theb

v Boiotii; adj. Isménius 8. a
f Isměnis idis — Thebanka.

Isocrštes, is m řečník athenský;
adj. Isocrateus 3.

Issa, ae / ostrovdalmatskýLissa;
adj. Issaeus 3.

Issě 6s f dcera Makareova.
iste, a, ud zájm. tento, tenhle

(se vztahem k 2. osobě neb
opovržlivě).

Ister v. Hister.
Isthmia, Orum » hry isthmické,
Isthmus, i m úžina zemská,šíje,

zvl. Korintská; adj. Isthmius
3. dudi).

istic, istaec, istuc zájm. tenhle,
ten tam, tamhle ten.

istic adv."tam, tu.
istine «ďv. odtamtud, odtud,
istius modi takový.
istuc adv. tam.
ita aďv. tak, tak velice; ita vi.

vam! jak jsem živ.
Itália, ae / Italie; adj. Italus,

Italius, Italicus 3.; Jem.
Italis, "idis Italka i jako ad).
(ora, mater).

Itatalica, ae f městou řekyBaetis
v Hispanii (poblíž Sevilly).

Itálici, orum m spojení národové
italští.

Itáli, orum m Italové.
itágue sp. a tak, pročež, proto,

tedy.
jtěm aďv. rovněž, také, tolikéž.
iter, itineris » cesta, pochod,

tažení, den pochodu; dráha,
běh, tok; magnum i. zrychlený
pochod; iustum i. obyčejný
pochod.
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itěrátio iiinípěrus

Iteratio, onfs f zdvojení, opako
vání

Hěro, Are opakuji; aeguor i. opět
se dáti na moře; lanam i. dva
krát barviti.

Itěrum aďv. opět, zase, podruhé.
Ithaca, ae / ostrov v moři Jon

ském; adj. Ithacensis, e a
Ithacus 3.; subst. Ithacus =
Odyssena.

ŤÍthomě, Gef m. v Messenii.
itídem adv. rovněž tak, rovněž,

stejně.
Itius portus m místo v Morin

sku naproti Britannii,

Itus, s m chůze; odchod.
Itys, os m eyn Toroův a Proknin

v bažanta proměněný.
tůba, ae / hříva; chochol; ohon

vlasatice.
Iůba, ae m král numidský, syn

Hiempsalův; syn jeho.
iůbar, is 2 lesk, třpyt, záře,

světlo sluneční.
lůbeo, Šre, esi, ssum poroučím,

káži, rozkazuji; iubeor káže
se mně; přeji (pozdravovací
formule: iubemus salvere F'us
cum); uznávám, zavádím, po
tvrzujíi (leges).

iňicundé adv. příjemně, vesele.
incunditas, tis f příjemnost, ve

selost, potěšení
Iidaea, ae / Palaestina;„adj.

Iiidaeus 3.; subst. [idael Orum
Tudžícus 3.adj.šidovský. [židé.
Iřídex, icis m soudce, posuzovatel;

znalec.
iúdicatus, Usmúřad soudcovský.
iúdlciális, e adj. soudní, soud

nický.
iidicium, i » soud, síň soudní,

nález soudní, rozsudek ; úsudek,
mínění; soudnost, rozvaha;
soudnímoc; iudiciosrozvahou; ;
schválně.

indico, are soudím, posuzuji, po
kládám, rozhoduji, odsuzuji;
aeguo J ovei. správně posuzuji.318)| L.-Č.

iudicatus 3. rozhodnutý.
iůgális, e adj. svatební, man

želský ; sudsť. ingales spřežení,
i. gemini dvojspřežení.

iňgArius 3. spřežený; vicus i.
tvrt v Římě.

iugatio, Onis/ přivazování vin
né révy.

iugěrum, i » gen. pl. iugerum
jitro pole, asi "/„ hektaru.

iigis, e adj. stálý, trvalý, stále
tekoucí; iuge auspicium rušivé
znamení (když býci ještě za
přažení lejno utrousili).

luglans, disf vlašský ořech.
iůZo, Are přivazuji, 8-; zasnu

bují.
lůgůlo, áre rdousím, škrtím, za

bíjím, vraždím; ničím, kazím.
iůgůlum, i n hrdlo.
lůgum, i n jho; hřeben, hřbet;

spřežení, dvojice; souhvězdí
Váhy; vratidlo tkalcovské ;
lavice veslařská.

Iůgurtha, ae m král numidský,
nástupce Micipsův; adj. Iů

rthinus 3.
Ialeus (-aeus) 8. adj. julský

(Caesara neb Augusta se týka
jící).

Talius8. adj. v. předch.
Irilius, i m červenec.
Iůlus, i m syn Aeneův Ascanius.
iimentum, i « tažný dobytek,

spřežení,koně; i-a iuncta dvoj
spřežení.

duncens 3. adj. ze sítí zhotovený.
luncosus3. aďj. plnýsítí, rokytí.
iunctio, Onis/ spojení.
lunctira, ae f spojení, vazba;

spára; příbuznost.
iunctus 3. spojený, spřežený.
iuncus, i m sítina, rokytí.
inngo, čre, xi, ctum pojím, slu

čuji, zapřahuji; zasnubuji, při
pojuji, řadím

Iinior, us komp.mladší;inniores
mužstvo 17—146let.

iiniperus, i / jalovec.
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Iunins

Filnius 3. adj. rodu Juniova se
týkající.

Iunius, i m červen.
Itin6, onis f sestra a manželka

Jovova, dcera Saturnova; Ju
nonis sacra ferre pomalu cho
diti; adj. Innonius 3.

ITůnonigěna, ae m syn Junonin
Vulkán.

Iuppiter, Jovis m. nejvyšší bůh
římský; syn Saturnův, bratr
Neptunův a Plutonův; jasný,
čistý vzduch, volné nebe, po
časí, podnebí; sub Jove pod
šírým nebem.

Iiira ae (mons) m pohoří mezi
Rhodanem a Rýnem.

iirátus 3. přísahavší; numina
iurata při nichž bylo přísaháno.

lurgium, i n»hádka, spor.
iurisconsultus právník.
itrisdictio, f soudní právomoc.
urie pěritus práva znalý, právní
(iro, re přísahám; in verbaprincipis© přísahu| věrnosti

složiti; spiknouti se.
fus iuris n právo, zákon; i. gen

tinm p. mezinárodní; místo
soudní; spravedlnost; iňre po
právu, právem.

is, ris » omáčka, polévka.
fis inrandum, iuris iurandi n
iussii def. na rozkaz. |přísaha.
iussum, i » rozkaz.
iustitia, ae f spravedlnost.
iustitinm, i n zastavení soudů,

soudní prázdniny; zastavení
všeho řízení veřejného, státní
smutek.

[x1čnides

iustum, i » právo, spravedlnost;
plur. pohřební obřady.

iustus 3. adj. spravedlivý, zá
konitý; řádný, náležitý, úplný;
dostatečný, správný; iter i. oby
čejný pochod (asi 8 hod.).

Iůturna, ae / pramen a nymfav
Latiu, sestra krále rutulského
Turna; pramen v Římě u chrá
mu Kastora a Polluka.

lůvěnális e adj. mladický; In
venalia ium 2 slavnost Mládí
Neronem zavedená.

iňvenca, aef jalůvka, kravička;
mladá paní.

lůvencus, i m mladý býk, býček.
iňvěnesco, šre, ui jinošských let

dosahuji, vyrůstám; opět mlád
nu, omládnouti.

iňvěnilis, e aďj. mladický.
iňvěnis, is aďj. mladý, comp.

iunior; subst. mladík, mladý
muž, panna, mladá žena.

lňvěnor, ari mladicky jednám,
výstředně si počínám. (ký.

iuventa, ae / mládí, věk mladic
iůventas, tis f mládí, mladý věk;
Iuventas bohyně mládí.
iůventus, tis f mládí, mládež,

mladé branné mužstvo.
iňvo, šre podporuji, pomáhám

(alguem); iuvat me těší mne,
Jíbí se mi.

iuxtá adv. vedle, podle; předl.
s akk. vedle, blízko.

Ixion, is m otec Pírithoův do
Tartaru uvržený a v kolo vple
tený.

Ixičnides, ae m syn Ixionův
Pirithous; plur. ==Kentaurové.

K.
Kalendae v. Calendae.
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lácinia

L
L. římské předejmení Lůcius.
Láběates, ium m národ illyrský

sev. od Dyrrhachia v nyn.
Černé Hoře; adj. Labeatis, e.

laběcůla, ae / skvrnka.
láběfacio, čre, feci, factum vi

klám, otřásám, podvracím.
láběťacto, are viklám, otřásám;

podvraceti, poraziti.
lábellum, i z rtík.
lábellum, i n vanička, nádobka

k mytí jakožto znamení na
náhrobku.

Láběrius 3. pleb. rod římský:
1. Dec. L. básník mimů; 2.
G. L. Důrus voj. tribun Cae
sarův.

(abes, is f pád, sesutí; pohroma,
záhuba; zkáza; skvrna, hanba,
hanebník.

Lábici, orum m m. v Latiu mezi
Tuskulem a Praeneste; adďj.
Labicanus 3.

Labienus, T. Atius m. legat
Caesarův.

lábo, are viklám se, kolísám,
jsem na spadnutí, padám; sří
titi se.

lábor, is m námaha, práce, úsilí;
pracovitost; pl. strasti a p.; I
lunae zatmění.

labor, i, psus sum smeknouti se,
sklouznouti; klesám, po-, pa
dám, u-; pouštím se dále; ubí
hám, plynu; pochybiti; spe L.
v naději jsem sklamán.

laborans strádající, sklíčený.
láborifer 3. námahy snášející.
láboratus 3. zhotovený (vestis),

připravený (dona Cereris).
láboriosé adv. namáhavě, vy

trvale.
láboriosus 3. adj. pracovitý,

přičinlivý; praoný, namáhavý;
prací obtížený,

laboro, áre pracuji, snažím se,317)| L.-Č.

usiluji, sfarám se, dbám; strá
m, jsem v tísni; churavím,

jsem nemocen (ex pedibus);
zhotovuji, provádím, pracuji o
něčem (frumenta); luna laborat
zatmívá se; váznu (veritas).

labrum, i » ret, pysk, kraj, ob
ruba.

labram, i » vana, umyvadlo,
káď; lázeň, koupel.

labrusca, ae f vitis divoká réva.
lábyrinthus, i m budova s blud

nými chodbami, bludiště, zvl.
kretské,

lác, tis n mléko; 1.
ssedlé ml., tvaroh.

Lácaena, ae f Spartanka,
Lácědaemon, is f město (Sparta)

v Lakonice; adj. Lacedaemo
nius 3.

Lácědaemonius, i m Lacedaemo
ňan, Spartan,

lacer 3. rozsápaný, rozbitý;
dravý (morsus). [drání.

lácěrátio, čnis f rozsápání, roze
lácerna, ae vrchní šat na

ochranu před zimou a deštěm.
lácěro, áre rozedrati, rozsápati,

roztrhati, 8-, tupiti; ohrožovati,
ničiti.

lácerta, ae f ještěrka.
lácertosus 3. svalnatý,
lácertus, i m ještěrka.
lácertus, i m rámě, paže (od

plece k lokti), paže celá; síla
(Caesaris); mohutnost řečnická
(in Lysia).

lácesso, čre, ivi, itum dráždím,
napadám, dorážím, vyzývám
vyvolávám (sermones).

Lacetáni, Orum m národ pyre
nejský; Lacetánia, ae /.

Láchés, stis m řecký vojevůdce.

sis, isf jednaze tří Su6. .

lácínia, ae f cíp, útržek, hadřík.
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Lňžcinium Lamla

Lácinium, i 1 mys a město u
Krofona schrámemJunoniným;
adj. Lácinius 38., L. diva —
Juno.

Lácon, is m obyv. Lakonie, La
koňan; zvl. druh psů honicích.

Láconica, ae / krajina na Pelo
ponnesu. [ora).

Láconicus 3. lakonský (purpura,
Lňáconis, idis / Lakoňanka.
lácrima, ae / alza.
lácrimabilis, e adj. slz hodný,

k pláči; plačtivý, žalostný.
lacrimábundus 3. v slzách se

rozplývající.
lacrimo, are slzím, pláči, opla

kávám; vypotiti (laorimatae
myrrhae).

lacrimosus 3. uslzený, plačtivý
(vox); slzy budící (fumus); ža
lostný, smutný.

lacrimůla, ae / slzička.
lacteo, Sre ssaji, mlékem se ži

vím; mléko, sťávu v sobě cho
vám, lactens šťavnatý.

lacteus 3. mléčný, z mléka nlé
kem naplněný, jako ml. bílý.

lacto, are, lactans kojící, mízu
dávající (deus).

laciina, ae £ prohlubenina, důl,
jáma, důlek; prázdné místo,mezera,nedostatek© něčeho,
ztráta.

lácůnar, is n vykládaný strop.
láctno, are strop vykládám.
lácus, Us 7 prohlubeň, nádržka

vanovitá, káď na víno, vodo
jem; jezero, rybník,

Ládas, ae m běhoun Alex. Vel.,
vítěz ve hrách olympijských.

Ladon, onis m řeka na Pelopon
nesu, bůh řeky této byl otcem
Dafniným.

Laeca, ae m M. Porcius spolu
spiklenec Katilinův.

laedo, čre, si, sum urážím, na-,
ubližuji; porušuji; poškozuji;
vyrušuji, obtěžuji.

Laelia, ae f tchyně Krassova;
Vestálka.819]| L.-Č.

Laelius 3. rod římský: C. L.
Sapiens přítel Scipionův; D. L.
říma. spisovatel; D. L. vůdce
loďstva Pompejova.

laena, ae f vlněný svrchní šat
do nepohody.

Laěrtes, ae m otec Odysseův;
Laértiades, ae m — Ulixes;
adj. Laěrtius 3.

Laestrýgon, is m surový kmen
ův. v Kampanii, později na

Sicilii; adj. Laestrygónius3.
(amphora = formijská).

laetabilis, e adj. radostný.
laetátio, onis/ plesání,radování.
laetě adv. radostně, s bujným

veselím,
laetificus 3. radostný, utěšený.
laeťitia, ae f radost, veselí.
laetor, ári raduji se.
laetus 3. potěšen, vesel, rád;

příjemný, utěšený, úrodný.
laevé adv. zvráceně, nejapně.
laeva, ae / levice; levá strana.
laevá adv. po levici.
laeva, orum » místa po levici.
laevum, i n levá strana.
laevus3. levý; příznivý(numen),

neobratný, zvrácený, nejapný;
nepohodlný, nepříznivý (tem
pus). (usmažený.

lágňnum, i n koláč na oleji
lágena (-oe-), aa f láhev.
lagč0s,i(-6a, ae)/druh řec.vína.
Láis, dos f krásná Korinťfanka.
Láius, i m král thebský, syn

Labdakův, otec Oidipův; Lai
des, ae m potomek Laiův

lama, ae f — lacuna kaluž.
Lámachus, i m vojevůdce athen

ský. [omývám.
lambo,čre, i, tum lízám, olizuji,
lamenta, orum » nářky, bědo

vání,
lamentábilis, e adj. žalostný.
lamentátio, Onis/ naříkání, bě.

dování.
lamentor, ári běduji. [nice.
lámia, ae f kouzelnice, čaroděj
Lamia, ae £ m. v Thessalii.
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Iamifna

lamina, ac f plech, plíšek, des
ka, plátek; mince, peníz; 1.
ardentes rozpálený plech jako
mučidlo; plech pily.

lamna v. lamina.
lampags,dis / svítilna, pochodeň;

Phoebea 1. slunce.
Lampětie, es /£ dcera Solova,

sestra Fačtontova.
Lampsácas, i / městona Helles

pontě; adj. Lampsácénus3.
Lňmus, i m syn Herakleův a

Omfalin; král laistrygonský,
zakladatel Formif,

lána, ae f vlna, rouno, lanam
ducere přísti; látka vlněná;
pýří, prach; tenký obláček,
beránek; chmýří.

lancea, ae f kopí (s řemenem
uprostřed). [oslabuji.

languefácio, čre, féci, fáctum
langueo, čre, ui jsem mdlý,

ochablý.
languesco, čre chabnu, slábnu;

stávám se mírnějším, lahod
nějším.

languidě aďv. mdle, ohabě.
languidus 3. mdlý, malátný

malátnost působící (guies).
langnor, is m únava, mdloba,

ochablost; J. aguosus vodnatel
nost.

lániatus, s m rozsápání.
Ignicium, i 1 vlna.
lániena, ae f jatky.
láníficus 3. ars umění tkací.
laniger 3. adj. vlnonosný; subst.

beran.
lánio, are rozsápati.
lanista, ae m mistr šermířský;

zbojník, bandita; pobuřovač.
lánius, i m řezník.
lanugo, inis f vlna,

rostlin i první vousy.
Lánůvium, i z m. v Latiu;

adj. Lanůvinus 3. i subst.
lanx, cis / mísa, miska obětní a

u vah.
Lačcčon

Hekab

321]

chmýří

tis m syn Priamův a

L.-Č. K

lardum

Láčdňmia, ae f dc. Akastova
provázevší svého chotě do pod
světí.

Lačdice, 6s / dcera Priamova;
dc. Seleuka Filopatora.

Lačdicéa, ae f m. ve Frygii;
v Medii; v Syrii; adj. Láodi
cenus 3.

Lňčmědon, tis m otec Priamův;
L-tis nurus Aurora.

Láčmedontěus 3. trojský (gens).
Lačmedontius 3. trojský (heros).
Láomedontiádes, ae m Priamus,

plur. Trojané.
lápáthus, i f šťovík.
lápicidina, ae f plur. lom Ka

menný.
lápidátio, Onis/ kamenování.
lápidátor, is m kamenovatal.
lápidens 3. adj. kamenný.
lápidat prší kamení.
lápidosus 3. kamenitý (ager),

jako kámen tvrdý (corna).
lápillus, i m kamének; drahý

kámen, perla; 1.Libyci kousky
mramoru.

lápis, idis m kámen; 1. sacer
mezník; ]l. ardens povětroň;
1.bibulus pemza, pískovec; mil
ník (vicesimus); náhrobek,
pomník; drahokam.

Lňápitha, ae m plur. divoký
národ thessalský (myth.); adj.
Lápithaeus 3. a ius 3.

lappa, ae / lopuň.
lapsio, Onis /f klesání, sklon,

náklonnost.
lapso, are vrávorám, klesám,
lapsus, Us m pád, sesutí, spad

nutí; oběh, let, proud, vinutf
se, plazení; pochybení,

lágueátus 3. s vykládaným stro
pem.

lágueus, i m smyčka, osidlo,
oprátka.

Lňra, ae f dc. říčního boha ja
zyka zbavená a v Rímě uctívaná
jako Muta neb Tacita.

lardurm, i » slanina.

[322



o Larentália LatonaLarentália,ium©.slavnost| latens,tisskrytý,tajný.23.pros.napočestAkkyLa-| látenterauv.tajně,nepozoro
rentie. (stulova.

Larentia, ae f Acca chof Fan
Láres, um, ium ochranní bůž

kové domů, rodin, polí, měst;
v Římě měli svůj chrám; oběť
kadidlová; obydlí, dům, krb.

darge «dv. hojně, štědře.
largifluus 3. hojně tekoucí.
largior, iri uštědřuji; obdařiti;

a sol, přílišně, hojně rozdávati.
dargiter adv. hojně, štědře;

1. possum štědrostí svou vliv,
moc mám.

largitio, onis f štědrérozdávání,
uštědřování, plýtvání, uplácení,

Jargitor, is m štědrý dárce;
podpláceč.

Jlargus 3. bohatý, hojný; štědrý.
Larinas, tis m aaj. larinský;

subst, Lárinates, ium m obyv.
města Larina v Samniu.

Lárissa, ae f město thessalské
na Peneiu; hrad v Argolidě.

Lárissaeus 3. adj. larisský,
thessalský; subst. LaArissaei,
orum.

Lárissenses v. předešlé.
Larissus, i m řeka v Achai.
Lárius, i mjezero Lago di Como.
Jarva, ae / škraboška.
lásánum, i » kuchyňské nádobí.
lascivia, ae f bujnost, rozpusti

lost, nevázanost.
lascívio, ire jsem bujný, nevázaně

si vedu.
lascivus, 3. bujný, rozpustilý,

nevázaný, necudný.
lassřtůdo, inisfúnava, ochablost.
lasso, Are unavuji.
lassus 3. unavený, mdlý, ochablý.
late adv. široce; zevrubně; roz

vláčně; longe lategue daleko
široko.

látebra, ae /f úkryt, skrýše,
kout, zákoutí; záluda, záhada;
výmluva.

látebrosus 3. zastrčený; tajný;
plný skrýší, děr.393)| L.-Č.

vaně.
láteo, re, ui skrývám se, jsem

skryt; vězím; v bezpečí žiji;
latet jest tajno, nepovědomo.

láter, erisym cihla.
látercňlus, i m malá oihla.
látericium, i %stavba z cihel.
látericius 3. adj. cihelný,

cihel.
laternarius, i m nosič svítilny;

pomocník, adlát (Catilinae).
látex, cis m tekutina; voda;

meri 1. víno.
Látiális, e aďj. latinský ; Juppiter

v. násl.
Látiáris Juppiter Latinský, ja

kožto ochránce spolku latin
ského.

láťibůlum, i n úkryt, skrýše.
Lňťinae feriae slavnost spolku

latinského.
Lňátiné adv. latinsky, správně

latinsky; otevřeně, upřímně.
Lěťini, orum m obyvatelé Latia;

ob. italští mající latinské právo
občanské.

Látiniensis, e adj.
plur. Latinové.

Láťinus 8. aďj. latijský, latinský.
Lňátinus, i m král staroitalský.
látio, onis f nesení, při-; auxilii

1. přispění na pomoc; návrh
(legis); hlasování, spolu- (suf
fragii).

látíto, are skrývám se.
Jatitudo, inis / šířka; rozsáhlost,

rozměr.
Látium, i » krajina ve stř. Italii

s hl. městem Římem; ius Latii
právo latijské,

Látius 3. adj. latijský, římský.
Latmus, i m hora v Karii.
Látois, dis f Latoně zasvěcený

(Calaurea); subds'. — Diana.
Látoius 3. adj. latonský; sudst

Látoius = Apollo.
Látona, ae /f Titanka, matka

Apollinova a Dianina.

latinský;
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Látonigěna

Latonigěna, aepotomek Latonin.
Latonins 3. adj. latonský; subst.

Láatonia —=Diana.
látor, Oris 'm předkladatel, na

vrhovatel (legis).
Látous 3. adj. latonský; subst.

= Apollo.
Latovici (Latobrigi), Orum m

germanský kmen na pravém
břehu Rýna.

latrátor, is m štěkoun; křikloun.
latrátus, ús m štěkot.
latro, are štěkám.
latro, onis m loupežník; lovec.
latrocinium, i »«loupež, loupež

nictví; loupežná výprava, rota.
latrócinor, ari loupežím.
latrunculas, i m zbojník, lupič.
látus, čris » bok, strana; stěna;

prsa, síla; směr, strana boční;
ab latere z okolí, důvěrník
(tyranni).

látus 3. adj. široký, šírý, roz
sáhlý, obšírný.

laudahilis, e adj. chvály hodný.
laudabiliter adv. chvatitebně.
laudandus 3. chvály hodný.
laudatio, onisf chvála, pochvala,

chvalořeč; příznivé svědectví.
laudátor, is m. ohvalořečník;

svědek příznivě svědčící.
laudatrix, cis / chvalořečnice,
laudátus 3. výtečný (vir); krá

sný (vultus, virgo).
laudo, are chválím,

uvádím, jmenuji.
laurea, ae f strom vavřínový,

věneo v., vavřín; triumf,
lanreatus 3. vavřínemověnčený;

litterae l. zpráva o vítězství.
Laurens, tis adj. laurentský;

subst. plur. Laurentští.
Lanrentius 8 adj. (palus) lau

rentský (v Latiu).
lanreus 8. adj. vavřínový.
laurus, i / vavřín.
laus, dis f chvála, sláva, čest;

chvalný, záslužný čin; laudes
chvalořeč.

lauté aďv. nádherně, pansky.895]| L.-Č.
velebím;

lectio

lautia, orum » pohoštění cizícb
vyslanců v Rímě.

Lautulae, rum /fmístov Latiu.
lautůmiae, arumf lomy; vězení

v lomech v Syrakusách, v Římě.
lautus 3. nádherný, stkvostný,

výtečný,krásný; veliký, značný
(iberalitas).

lávátio, onis koupání,koupadlo
Láverna, ae f bohyně zisku a

zlodějů. [Aeneova.
Lavinia, ae f dc. Latinova, chof
Lávinium, i » město v Lativ

Aeneem založené; adj. Lavi
nius 3.

lávo, re, Avi, vávi, atum,
autum, otum myji, koupám;
kropím (vultum lacrimis), omý
vám, zavlažuji; splachuji (mala
vino).

laxámentum, i 2 uvolnění, po
volení, ulevení.

laxé adv. volně.
laxftas, tis / prostrannost.
laxo, Are uvolňuji, rozvazujt,

povoluji, popouštím.
laxus 3. adj. volný, prostranný;

annona L. laciný; dies 1. další
lhůta.

lea, ae f lvice.
leaena, ae / lvice.
Leander, i m milenec Heroin,

jenž každé noci z Abydu do
Sestu přeplaval.

Lčarchus, i m syn Athamantův
a Inoin; adj. Lčarchaeus 3.

Lčbadia, ae f m. v Boiotii u
Helikonu. [maloas.

Lébědus, i / m. na ions. pobř.
lěbés, tis m kotel, umyvadlo.
Lebinthos, i / ostrov sporadský.
lectica, ae / lůžko, lehátko, no

sítka.
lecticárius i m nosič nosítek.
lecticula, ae f malá nosítka;

máry.
lectio, onis / sbírání, vy-; čtení,

předčítání; senatus 1. předčítá
ní seznamu senatorů censorem
s vypuštěním nehodných.
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lectisterninm

dectisternium, i n veřejná ho
stina na počest bohů, před
jejichž sochy pokrmy kladeny.

lectito, are čítávám, bedlivě čtu.
Lecton, i n mys na bř. trojském.
lector, is m čtenář; předčítatel,
loctůlus, i m lůžko, lehátko.
lectus 3. vybraný, výtečný.
lectus, us lůžko, postel; lehátko,

pohovka.
Leda, ae /f choť Tyndarova,

matka Kastora, Polluka, He
leny a Klytaimestry; adj. Lé
daeus3.

legátio, onis f poselství, posla
nectví, vyslanectví; důstojnost
podvelitele či legata; poselstvo ;
1. libera právo volného cesto
vání do provincie.

légátum, i n odkaz.
degátus i m posel, vyslanec; dů

stojník římský (podvelitel neb
velitel legie); náměstek místo
držitelův; za doby cís. místo
držitel provincie.

Jegifer 3. adj. zákonodárný.
lěgio, Onis /f oddíl vojenský

4200—6000 mužů a 300 jezdců ;
zástup vojenský vůbec.

Aěgionárius 3. k legii patřící,
řadový (na rozdíl od vojska
spojeneckého).

leégislátor, is m zákonodárce.
legitimě aďo. zákonitě, řádně.
legitimus 3. adj. sákonitý, řádný.
légo, šre posílám, vy-, ode- s ně

jakým úkolem; legatem jme
nuji; odkaz činím.

děgo, čre, legi, lectum sbírám,
shromažďuji; mnavíjím, předu
(fila); procestovati, uraziti, pro
jíti; kolem se plavím (Capreas);
vybírám, volím; beru si, kradu
(sacrum legere, sacrilegium);
čtu, předčítám, přednáším; po
zoruji (omnes adversos).

legůleius, i m pedantický neb
zlomyslný vykladač paragrafů.

lěgůimen, inis z luštěnina; bob.
Lělěgéis, dis adďj. lelegejský,

T. -č71

lentiscus

asijský; subdsf. starý název
Mileta.

Lělěges, um m kmen pelasgický
vRŘecku a M. Asil.

Lčmannus (-n-) i m (lacus) jezero
Zenevské.

lembus, i m člun.
Lemnias, dis £ Lemňanka.
Lemnicola, ae c. obyv. Lemnu,

příjmí Vulkanovo.
Lemnus, i f ostrov v moři Ai.

gaiském; adj. Lemnius 3. i
subst.; L. pater — Vulcanus.

Lemonum, i » (Poitiers) město
Piktonů jižně od dolního Li
gera.

Lemovices, um m kmen gallský
mezi Arverny a Santony.

Lemovii, Orum m přímoř. národ
germaneký. lých.

lěmůres, um m duchové zemře
lemuria, orum z elavnost zemře

lých 9. května konaná.
lena, ae / kuplířka.
Lčnaeus 3. adj. bakchický.
léne adv. klidně, tiše,
lénimen, inis » úleva, útěcha.
lénimentum, i 2 prostředek mír

nící, ulevující.
lénio, ire mírním, konejším,

tiším. [hodný.
lénis, e adj. mírný, jemný, la
lěnitas, tis f mírnost, klidnost,

povlovnost, lahodnost.
leniter adv. mírně, jemně, klidně ;

povlovně, zdlouhavě.
lenitudo, inis f mírnost, povol

nost. hončí.
léno, onis m kuplíř, svůdce, ná
Jenocinium, i n kuplířství, svůd

ná ozdoba, lakadlo.
lenocinor, ari nízce lichotím,

podlízám někomu.
lens, tis f čočka.
lentě adv. volně, pománu, zdlou.

havě; flegmaticky, lhostejně.
lentesco, čre ohebným se stávám,

lípnu; povoluji.
lentiscifer 3.adj. lentyšky rodící
lentiscus, i f lentyšek (strom).
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lentfitiido

lentitůido, inisfvláčnost; zdlouha
vost; lhostejnost; těžkopádnost.

lento, 'zre ohýbám, sem tam po
hybuji; remum vesluji.

Lentulus, i m rod římský, větev
Gorneliů : L. Cornelius L. kon
sul 49; Cn. Corn. L. konsul a
vojev. zúčastněný konce 2. vál.
punské; P. Corn. L. táhl s
Krassemproti Perseovi; P. Corn.
L. Sura spoluspikleneo Katili
nův; Cn. Corn. L. Marcellinus
auaestor Caesarův,konsulr. 55.,
řečník; P. Corn. L. Spintherpřítel© Oiceronův;stoupenec
Pompeiův; L. Corn. L. Crus
kons. r. 49. po bitvě farsals. v
Aegyptě zavražděný.

lentus 3. adj. vláčný, ohebný,
lepkavý; volný, zdlouhavý,
nebybný, líný; dlouhotrvající ;
klidný, lhostejný,

lčnunculus, i m bárka, člun.
[čo, Onis m lev (i souhvězdí).
Leon, tis m míšto u Syrakus;

vládce fliuntský.
Lčoónidas, ae m král spartský.
Lčonnátas, i m. vojevůdce Ale

xandra V.
Leontini, Orum m m. na Sicilii;

adj. Leontinns 3. i subst,
lěpide aďv. lepě.
lčpidus, 3. adj. lepý, pěkný;

změkčilý(puer); vtipný, trefný.
Lepidns, i m rod říms., větevAemiliů: M. Aem. L. kKons.

r. 186.; M. Aem. L. kong. r. 77.
jako nepřítel státu Pompeiem
přemožený; M. Aem. L. jeho
syn, $riumvir; M. Aem. L. Por
cina kons. 136., řečník.

Lepontii, Orum m kmen gallský
v Alpách Lepontských (prame
nisko Rýna).

lepor, is m půvab, jemnost, le
post; roztomilost; vtipnost, vtip.

Leptis, is f a) magna m. u velké
Syrty; b) parva u Hadrumeta,
rodiště Septimia Severa; adďj.:
Leptitánus 3. i subst,999]| L.-Č.

Leucophrýna

lepus, čris mzajíc.
lěpuscňlus, i m zajíček.
Lergavonenses, ium m národ

hispanský.
Lerna, ae f bažinaté místo u

Argu; adj. Lernaens 3.
Lesbias, dis £ Lesbianka.
Lesbus, i f ostrov v mořiAigais

kém; adj. Lesbiacus 3. (libri)
a Lesbius 3.

lessus, ace.
mrtvým.

letális, e adj. smrtící, emrtelný.
Lethaea, ae /f choť Olenova v

kámen "proměněná.
Lethaeus 3. adj. lethejský (am

nis); v podzemí, podzemský
(vincula); uspávající, zapomenutí působící.

lethargicus 3. i subsť. spavostí
stížený.

lethargus, i m spavost.
Lethe, es f řeka v podsvětí, z

níž zemřelí zapomenutí pili.
letifer 3. adj. smrtonosný; I

locus místo, kde smrtící rána
leto, re usmrtiti. [vězí.
Letois v. Lat.
letum, i n smrt, zánik, záhuba.
Letus, i m hora v Ligurii.
LeucAdia, ae £/ (Leucas) ostrov

v Jonském moři; adj. Leucň
dius '3. (příjmí Apollinovo),
Leucadia,/ veselohraTurpiliova;
L-o modo: Leukaďané každo
ročně jednoho člověka házeli
do moře, aby utonul.

lencaspis, dis aďj. běloštítý.

Lencza, ae f mysna ostr. Leud

um nářek nad

Leuci, orum m kmen gallský na
horní Mosea Moselle.

Leucippis, dis f dc. Leukippova.
Leucippas, i m otec Foiby, Hi

Jairy a Arsinoě; filosof atomi
stik.

Leucono6é, čs / dc. Minyova.
Leucoópetra, ae f mys u Rhegia.
Leucophryna, ae f (8 bílým

obočím) příjmí Dianino,
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Leucěsla

Leucěsia, ae /f ostrůvek v m.
Tyrrhenském u Paesta.

Leucěsýri, m Orum obyvatelé v
Kappadokii.

Leucěthea, ae J příjmí dc. Kad
movy.Ino; dc. babylons. krále
Orohama.

Leuctra, orum 1 městečko v
Boiotii.

Leuctricus 3. adj. leukterský,
u Loukter.

Leváci orum m kmen belgický
mezi Skaldem a Sabem.

lěvámen, inis »polebčení,útěcha.
léěvámentum, i n prostředek po

lehčení působící, polehčení.
lěvátio, onis f polehčování, mír

nění; ubývání.
těviculus, 3. adj. nepatrný;

trochu marnivý, sobělibý.
lěvis, e aaj lehký; bezvýznam

ný, nepatrný, nepodstatný,
lichý; lehkomyslný, nestálý.

levis, e adj. hladký; mladický,
něžný, útlý (peotus); o řeči:
plynný.

lěvítas, tis / lehkost, plynnost,
hbitost; lehkomyslnost, vrtka
vost; povrchnost.

lévitas, tis / hladkost.
lěviter adv. lehce,

málo; ochotně.
lěvo, re zdvihám,polehčuji; po

siluji, těším, podporuji, zmen
šuji, mírním (iniurias, suspi
cionem); zbavují (se infamia).

(vo, are hladím, uhlazuji, piluji.
lex, gis / návrh zákona, zákon;

legem fero navrhuji; lege ago
žalobu podávám, trest vykoná
vám; meis legibus utor mám
samosprávu; pravidlo, předpis,řád,formule,| podmínka;
smlouva.

Lexobii (-vii), Orum m (Liseux)
pomořané v Normandii při
ústí Sekvany.

libňmen, inis » úiitba na počest
bohů, oběť; první umenšení,

libamentum, i v. předešlé.331]| L.-Č.

nepatrně,

libertina

lbátio, onis f úlitba, oběť.
bella, ae f stříbrný peníz —

Io denaru Čili ass, halíř; ad
libellam na halíř, přesně.

libellus, i m knížečka; denník,
zápisník; spis pamětní, pro
sební, list; oznámení, vyhláška,
pozvání, program.

líbens, tis adj. rád.
libenter adv. rád.
Liber, čri m staroit. božstvo plod

nosti, později == Bacchus; me
ton. víno.

liber, ri m lýko; kniha, spis; zá
znamy, katalog; dopis.

liber 3. adj. volný, svobodný,
prost, sproštěn; nevázaný, ne
mírný (dolor).

Liběra, ae f Proserpina, dec.Ce
reřina; Ariadne jakožto chof
Bacchova,

Liběrália, ium 1 slavnost Bak
chova 17. břez., při níž hoši
dostávali togam virilem.

lberális, e adj. svobodnému
stavu přiměřený,důstojný, způ
sobný, ušlechtilý, dobře smýšle
pu velkomyslný, dobročinný,tědrý.

liběrálitas, tis / ušlechtilost,
štědrost, ochota; dar.

liběráaliter adv. laskavě, ochotně,
milerád, štědře.

liberštio, onis / osvobození,pro
hlášení za nevinna.

IIběrátor, is m osvoboditel.
liběré aďv. volně, svobodně, ne

vázaně; upřímně, bez obalu.
lberi, orum m děti.
liběro, Are osvoboditi, zbaviti,

zprostiti, za nevinna prohlásiti;
templa liberata s volným roz
hledem; fidem L. slib splniti;
nomina 1. dluhy vypořádati.

libertas, štis / svoboda,volnost;
nevázanost, zvůle; otevřenost,
neohroženost.

Libertas, tis f bohyně Svobody
(chrám na vrchu Aventinském).

líbertina, ae / propuštěnka.
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nbertinus

hbertinus 3. ad;. propuštěný na
svobodu; suhst. propuštěnec;
(protiva: ingenuus).

Ibertus, i m propuštěnec (pro
tiva: servus).

líbet, líbuit, líbitum est líbí se;
dovolím si.

Libethrides, um/ Musy,jakožto
obyvatelky pramene u Magnesie
v Maked.

libidinos6 adďdv.prostopášně, váš
nivě, bezuzdně.

lbidinosus 3. aj. prostopášný,
bezuzdný, zhýralý.

libido, inis f choutka, žádost,
rozmařilost, náruživost, nevá
zanost, svévole ; plur. výtvory
bujné smyslnosti.

libíta, orum 1 cboutka.
Líbítina, ae f staroit. bohyně,

později == Venus a Proserpina,
bohyně Smrti, v jejímž chrámě
bylo lze všecky potřebypohřební
opatřiti.

libo, are ubírám, načínám, ochut
návám; vylévám, obětuji, při
náším, dávám; beru, nabírám,
čerpám; porušuji.

libra, ae f váha (i jako závaží —
12 uncím), souhvězdí Váhy.

libramen,inis =vzmach,mávnutí.
libramentum, i 2 váha; spád;

vodorovná rovina obzorová.
líbráričlam, i » skřínka na

knihy.
libráriolus, i m opisovač knih.
librarium, i z skříň na knihy.
librárius 3. adj. knižní, kni

hový; subsť, opisovač knih;
knihkupec. (střílu.

librator, is m střelec ze samo
lhbrátus 3. rozhoupaný, mrštěný,

mocný (ictus).
librilis, eaj. librutěžký,líberní';

subst. librilia, ium kameny
liberní.

libro, are odvažuji, v rovnováze
držím; se L.vznášeti se, létám;
mrštiti, rozhoupávám, rozmá
vati.383]| U.eČ.

NignAtio

libum, i » koláč.
Liburna, ae f rychlá loďka.
Liburni, Orum » kmen illyrský.

Libya, ae f sev. Afrika, Afrikavůbec,
Líbýcus 3. adj. libycký, africký;

vubst. pl. Libyané.
Líbys, os m Libyan.
Libystis, dis / libycký (ursa).
licens, tis adj. volný, nevázaný.
licenter adv. libovolně, nová

zaně.
licentia, "aef svoboda, volnost;

zvůle, zpupnost, nevázanost.
líceo, 8re, ui, itum jsem na prodej.
liceor, Sri, itus sum podávám,

nabízím, licituji.
lícet, 6re, cuit jest volno, dovo

leno, možno, lze; sp. přip.
třeba, třebas i.

Líchas, ae m sluha. Herakleův.
Licinius 3. rod říms. (oba Cras

sové, řečník a triumvir), k ně
muž patřil také básník Archias;
L. Damasippus senator, Pom
peiovec; Licinia dc. řečníka
Crassa.

licítátio, onisf licitování,dražba.
licitus 3. dovolený.
licium, i » outek, nit, uzel.
lictor, is m sluha nosící před

úředníky řím. svazky prutů,
liktor (jako průvodce vestálek
beze svazku).

Licymnia, ae f přítelkyně Ho
ratiova, snad choť Maecenatova
Terentia.

ligámen, inis n vazadlo, obvaz
stuha.

Ligárius 3. rod říms., z něhož
poch. A. L. správce provincie
Afriky, protivník Caesarův Ci
ceronem hájený.

Líger, eris m (Loire) řeka v Gallii
pramenící na Cevennách.

lignarius i m řemeslník o dřevě
pracující, truhlář; inter ligna
rios ulice Truhlářská v Římě.

lignatio, onis f porážení, opa
třování dříví.
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lignator liguidus

lignátor, is m dřevař.
ligneus 3. adj. dřevěný.
lignor, ári dříví opatřuji.
lignum, i » dřevo, dříví; plur.

drva, polena. (spojují.
go, Are váži, svazuji, ovíjím,
Ngo, onis m motyka.
ligula v. lingula.
Ligňůres, um m kmen v severozáp.Italii.
Ligůria, ae f Ligurie, záp. část.

sev. Italie; adj. Ligustinus 3.
ligůirio, ire olizuji, mlsám, mám

askominy.
Wetritio, onismlsnost.
Hgustrum, i 1 ptačí zob (rostl.).

ium, i n lilie, jáma s hrotem
při opevnění.

Lílýbaeum, i » mys a m. na již.
Sicilii; adj. Lilybeius 3.

Mfima,ae f pilník.
Hmáte adv. vypilovaně, přesně.
limátus3. vypilovaný, vyleštěný,

jemný.
imbus, i m pásek, obruba, lem.
límen, inis n práh; světnice, pří

bytek, dům; vohod, šraňky na
závodišti.

Jimes, žtis m mez polní; hranice,
hráze, pohraniční opevnění;
cesta vůbec.

Limnaea, ae f místo v sev.
Akarnanii,

Limnátis, dis / (obyvatelka ba
žin) příjmí Dianino.

dimo, are piluji, hladím, leštím;
vypilovati, pilováním dobýti
(veritatem); upilovati, zmenšiti
(de altero, commoda).

Wmosus 3. adďj.bahnitý, bažinatý.
limus, i m bahno.
Hmas, i 7 nachově lemovaný

pás obětního kněze.
timus 3. (-is, e) adj. šikmý, šil

havý.
linea, ae f šňůra; linie, čára,

přímka; zábradlí řady sedadel
v divadle; konec, meze.

lineamentum, i » čára,
plur. výkres, obrys, nárys,
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TYS;

L.-Č.

líneus 3. adj. lněný.
Lingěnes, um m kmen keltský

při praménech Seguany, Ma
trony, Mosy a Araru.

lingua, ae f jazyk, řeč, okřídlí.
lingula, ae / jazýček, okřídlí,

Jiman.
liniger 3. aďj. lnem oděný (©

Isidě a jejích kněžích).
lino, čre, lévi, lítum natírám,

pomazuji, zasmoliti; potáhnou
ti, povléci, zamazati.

linguo, čre, ligui, lictum zane
chávám, zůstavuji, opouštím;
(animo) lingui omdlíti.

linteatus 3. Iněným šatem oděný.
linter, ris f člun; koryto, necky.
linteum, i » Iněná látka, plátno,

plachta lodní.
linteus 3. adj. lněný, plátěný;

libri 1. na plátně psané.
linum, i » len, plátno; šňůra,

provaz; lněný šat; síť lovecká
neb rybářská.

Linus, i m syn Apollinův neb
Hermův, učitel Orfeův, slavný
pěvec.

Lípáraeus 3. adj. liparský (ostr.
u Sicilie).

Lipárensis, e
subst. Liparští.

lippitučo, inis f krhavost, zánět očí.

adj. liparský,

lippus 3. adj. krhavý, chronic
kým zánětem očí trpící.

liguěfácio, pass. -Ao tavím, roz
pouštím; ochabiti, zmírniti;
liguefacta viscera shnilé.

„ligueo, re, gui, cui jsem tekutý
teku ; jsem jasný, zřetelný, patr
ný ; techn. formule soudcovská :
non liguet věc mně neníjasná.

HNaguesco,šre tekutým se stávám,
rozplývám se.

liguido aďv. určitě, jistě, bez
pečně, jasně.

liguidus 3. adj. tekutý, tekoucí;
iguidum tekutina; jasný, čistý;

plynný, nepřetržitý; zřetelný,
určitý.
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liguo logicus

liguo, Are rozpouštim;
cedím (vina).

lguor, i jsem tekutý, teku; roz
pouštím se, rozplývám se.

liguor, is m tekutina, mok (pra
men, řeka, víno atd.).

Liričpe, 6s f matka Narcissova,
Liris, is m řeka mezi Latiem a

Kampanií.
lis, tis / pře, spor, pokuta; litem

aestimare pokutu stanoviti.
Liscus, i m vrchní úředník (ver

gobret) aedujský.
Lissus, i f městov Illyrii (Ales

sio v Albanii).
Lítana silva hvozd v Apenni

nech táhnoucí se Ligurií a
Etrurií.

Jitátio, Onis f šťastné obětování.
Litaviccus, i m šlechtic aedujský.
htigátor, is m proces vedoucí.
litigiosus 3.plný sporů, svárlivý.
líto, are za příznivých znamení

obětuji; oběť přináším, zadost
učinění dávám, usmířiti, po
mstíti.

Nitěreus 3. adj. pobřežní (aves),
ve břehu žijící (cancer).

Jittera, aef písmeno,plur. písmo.
litterae, árum /f psaní, list, do

čistím,

pis; úřední zpráva, výnos; pí-|
vědy,.semnictví, literatura;

studie; per 1-as písemně; l. pu
blicae státní archiv.

Jittěrátě adv. zřetelně, učeně,
vědecky.

littěratira, aef abeceda,písmo.
Jitteratus 3. vědecký vzdělaný,

učený.
litterula, ae £ písmenko; plur.

znalost literatury, vzdělání Alo
logické.

litůra, ae f pomazání,
oprava; skvrna v písmě.

litas, črie 1 břeh (mořský); litus
arare marnou práci konati.

lituus, i » zakřivená berla
augurská; roh vojenský.

Jiveo, čre jsem barvy olověné,
modrám se; závidím.

L.-Č.

VY-,
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livídus 3. adj. barvy olověné,
namodralý, sinavý; závistivý.

Livius, a rod říms.: 1. M. L.
Salinator vítěz nad Hannibalem;
2. M. L. Andronicus básník
dramat. a překl. Odysseie;
3. M. L. Drusus řečník, pro
tivník Grakchův; 3. téhožjmena
tribun lidu; 5. T. Livius Pata
vinus slavný dějepisec.

Livia, matka Katona Utickéha+;
L. Drusilla choť Neronova,
později Augustova, matka Ti
beriova; Livilla de. Drusova.

livor, is m zsinalost, závist, ne
přízeň.

lixa, ae m markytán; plur. zá
škodníci.

lócátio, Onisf pronajetí.
lóco, are umístiti, položiti, posta

viti; pronajmouti; provdati; na
úroky uložiti.

Locrenses, ium m Lokrové.
Locri, orum m kmen řecký a

v Bruttiu.
Locris, ídis / krajina ve střed.

Recku.
lócůlus, i m místečko; plur.

skřínka; schránka, mošna.
lócůples, tis adj. bohatý; spoleh

livý (auctor).
lócůpleto, are obohatiti.
lócus, i m (pl. loci jednotl. místa,

místa v knihách; loca souvislá
místa, krajiny) místo ; městečko,
osada; látka; doklad; vhodné
místo, vhodný čas, příležitost;
locum habere jest dovoleno,
užívá se, význam má; locum da
re slabinu ukázati; sfanovisko,
stav, postavení, rod, původ; in
loco na pravém místě, ve vhodný
čaA; praemii loco místo odmě
ny, jako odměnu.

Lócusta, ae f pověstná travička
za doby Klaudiovy a Neronovy.

lócůtio, onis f mluvení, hovor,
řeč; výslovnost.

logicus 3. aj. logický; logica,
orum 2 logika.
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fóoligo

lohgo. inis f plotice (ryba).
lólium, i n jílek (tráva).
Londinium, i » m. v Britannii.
longaevuos 3. letitý, starý.
longe€ a“v. daleko, dlouho; mno

hem, o mnoho; velice; opodál,
z dáli.

longingujtas, tis f délka, dlouhá
doba, veliká vzdálenost,

longinguus 3. adj. daleký, vzdá
lený; dlouhý (0 čase).

longYtudo, inie / délka (místně
i časově). [sus).

longiuscůlus 8. trochu delší (ver
longůrius, i » bidlo, ráhno,lať.
longus3. aďj. dlouhý; vzdálený,

daleký; rozsáhlý (aeguora);
dlouhotrvající; nudný; navis 1.
loď válečná; I. homo dlouhán,
čahoun; spe longus naději do
daleké budoucnosti mající.

lěguáciter ac/v.žvatlavě,tlachavě.
loguax,cisadj. žvatlavý,tlachavý.
loguela, ae f řeč, slovo.
loguor, i, cůtus sum mluvím,

řečním, pro aliguo jmenem
někoho, k obhájení někoho;
vypovídám ; v ústech stále mám
(Catillnam); šumím (pinus).

tórica, ae f brnění, krunýř; zá
bradlí na zdi hradební.

lóricátus 3. krunýřem opatřený.
bericula, ae / zábradlíčko; malý

násep. (bič.
Forum, i » řemen, ohlávka; otěž;
Lotis, dis (Lotos) nymfa ve strom

lotový proměněná.
Jotos (-us), if lotos; strom s jed

lým ovocem; flétna z dřeva loto
vého. [vozy obětovány.

Lua, ae f bohyně, jíž ukořistěné
lubet v libet.
tibricus 3. kluzký ; lehce pohyb

livý; nejistý; prchavý; pod
vodný (artes.).

Lůca, ae / m. v Etrurii (Lucca).
Lůcáníi, orum m obyvatelé v

jižní Italii. [Mtalii.
Lůcánia, ae f „Krajina v již.
Lucánius, A.mcenturio Caesarův.939]| L.-Č.

luctuosus

Lucanns 3. adj. lukanský (nix,
montes).

Luceium, i n tvrz v Galatii.
lúcar, is n daň z lesů.
lňcellum, i 1 maličký zisk.
Iiceo, 8re svítím; jsem zřejmý,

patrný; lucet jest den.
Lůcěres, um m jedna z nejstar

ších tribuf římských.
Lůcěria, ae £ m. v Apulii; obyv.

Lucěrini, orum.
lňcerna, ae / lampa, svítilna.
lňcesco, čre svítá, rozednívá se.
Incidé aďv. jasně.
lůcidus 3. jasný, čistý (amnis);

krásný (puella); lesklý; zřetelný,
zřejmý.

lůcifer 3. světlo nesoucí, světlo
nosný; subst. jitřenka; den,

Iicifůgus 3. adj. světla se štítící.
Lůucilius 3. řod říms.: C. L. sa

tirik; L. Hirrus tribun lidu,
Pompejovec. (porod.

Lůicina, ae f£ bohyně porodu;
Lňerčtia, ae / choť Collatinova.
Lnicrétilis, is m hora v Sabinsku.
Lucretius 3. rod říms.: T. L.

Carus básník; L. Vespillo Pom
pejovec.

lucrifácio, čre získati, zisk míti.
Lůcrinus 3. adj. z lukrinského

jezera v Kampanii,
lncror, šri získati, nabýti.
lucrosus 3. adj. prospěšný, se

ziskem spojený.
lucram, i n zisk, výhoda, pro

spěch; de lucro vivere za svůj
život děkovati milosrdenství
jiných; zištnost, ziskuchtivost;
bohatství. [hání.

Iuctátio, onis f zápolení, namá
Lucterius, i modvážlivý Kadurk.
luctificus 3. zármutek působící,

smutný. [lostný,
Juctisónus 3. smutně znějící, ža
luctor, šri zápasiti, křížkovati

se, zápoliti; namáhati se,
luctuose adv. smutně, žalostně.
luctuósus 3. žalostný, truchlící.
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luctus

Iuctus, ús m smutek, žal; smuteč
ní oděv; Luctus bůh Smutku.

Ilacubro, šre při světle, v noci
pracuji. [menitě, dobře.

lucůlentě aďv. (-er) výtečně, zna
luculentus 3. adj. jasný, světlý ;

výtečný, znamenitý, krásný;
bohatý; věrohodný,

Lůcullus, a rod říms.: L. Lici
cinius L. vojevůdce proti Mi
thridatovi.

lůcůňmo m etrursky: (Targuinius
Priscus.) král, kněz.

licus, i m háj; les, přen. vlasy
hidibrium, i n posměch, hříčka.
ludibundus 3. hravě, beznámahy
Hidicrus 3. kratochvilný, zábav

ný; ludicrum, i z hra, divadlo.
tudifico, áre posměch si tropím,

za blázna mám.
ludificor, ári posměchsi tropím;

lstí mařím.
Hidio, onis (-ius, i) m herec.
lido, čre, si, sum hraji, pobrávám

si, žertuji, čas si krátím něčím,
posmívám se, smích si tropím;
klamu, podvádím.

ludus, i m hra, divadlo; škola
(zápasnická), škola pro začáteč
níky; hříčka, kratochvíle, mil
kování; Ludus spis Naeviův.

Ines, is f nákaza, mor; pohroma,
neštěstí.

Lugdůnum, i n (Lyon) m. v Gal
lii; adj. Lugdůnensis, e.

ligeo, 6re, xi, ctum truchlím,
želím, smutek mám.

Lugotorix, igis m vůdce Bri
tannů. (žalostný.

lugůbris eadj. smuteční;smutný,
lumbus, i m bedra.
lůmen, inis n světlo; pochodeň,

svíce atd.; jiskra; lesk; světlo
života, život; zrak, lumina oči;
ozdoba, okrasa; jasnost, zře
telnost,

Hřiminosus 3. světlý; výtečný.
lina, ae / měsíc jakožto těleso

nebeské; metaf. večer, noc;
Lůina bohyně měsíce.341)| L.-Č.

Iiisus

Iunáris, e adj. měsíční; měsíci
podobný.

luno, are srpovitě ohnouti; Ii
nátus 3. srpovitý, půlměsíco
vitý.

luo, čre, ui, ďftummyji, umývám,
8-, očišťuji, splácím, odpyká
vám (poenam), trestem odvra
cím (pericula),

lůpa, ae / vlčice; nevěstka,
lůpAtus 3. železnými ostny opa

třený (frena); lůpáta, Orum a
ostnaté udidlo.

Lůpercal, is n jeskyně Panova
na Palatinu.

Lupercalia, ium 2 slavnost ke
cti Panově v únoru konaná.

Lupercus, i m kněz Panův.
Lůpia, as f řeka v Germanil

(Lippe).
lupinum, i » vlčí bob.
lupinus 3. vlčí.
lůpus, i m vlk; štika; hák jako

válečný nástroj; ostnatá uzda.
lura, ae / otvor; útroby.
liridus 3. bledožlutý,

bledost působící,
luscinia, ae f slavík.
luscus 3. adďj. jednooký.
Inisio, onis f hraní.

bledý;

Lůsitáni, Orum m obyv. záp.
části poloostrova Pyrenejského;
Lusitánia, ae f. „datel.

lisor, is m hráč, žertovný skla
lustrális, e adj. očistný; každé

ho pátého roku se konající
(certamen).

lustrátio, Onis/ očišťování; 8a=
crum lusfrationis očistný; pu
tování, dráha (solis).

lustro, are očišťuji; přehlížím,
pro-; obcházím, pro-, procesto
vati, proběhnouti.

lustrum, i z oběť očistná vždy
po pěti letech konaná; období
pětileté; doba několika let; za
doby cís.: hry Kapitolinské,

lustrum, i » kaluž; les; brloh;
hampejz; prostopášný život.

lusus, us m hra, žert, hříčka.
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Lůtitius Lýsander

Lůtátius, ©., Catullus básník
římský

Iitěolus 3. adj. žlutavý.
Lutětia, ae / Paříž, městoParisiů

na ostrově Seguany. (růžový.
liiteus 3. adj. žlutý, zlatožlutý,
lňteus 3. adj. z bláta, z hlíny;

ničemný, nevýnosný.
lůtůlentus 3. a-/j. bahnitý; za

blácený, nečistý, šeredný.
lůtum, i » bláto, hlína.
lůtum, i 2 šart, rostlina žlutě

barvící; žlutá barva.
lux, cis f světlo, den; život;

sub Jůcem před svítáním; prima
luce za prvního svitu.

luxňria, ae f přepych,hýřivost,
bujnost, rozmařilost.

laxůrio, are bujím, jsem bujný;
nadbytek mám; hýřím, rozma
řile žiji.

luxuriátus3. rozpustilý(littera).
laxňriosé adv. bujně, rozmařile.
tuxňůriosus 3. adj. bujný; hýři

vý, prostopášný.
luxus, ús m přepych, bujnost,

shyřilost.
sýaeus, i m (starostí zbavující)

příjmí Bakchovo; přen. víno.
Lýcábas, ae m Etrur v delfína

proměněný.
Lycaeus, i m hora v Arkadii;

adj. Lycaeus 3.
Lýcambes, ae m Theban úsměšky

Archilochovými dohnaný k se
bevraždě.

Lýcáon, is m král arkadský ve
vlka proměněný. (Asii.

Lýcačnes, um m národv Přední
Lýcačnis, dis f dc. Lykaonova

Kallisto.
Lýcáčnins 3. aďj.1. (od ,Lycaon“)

Lykaonův, lykaonský; 2. (od
„Lycaonia“) lykaonský, Lyka
oňan.

Lýceum, i n gymnasium v Athe
nách; část gymnasia na Cicero
nově Tuskulanu.

Jychnus, i m svícen, kahan.
ýcia, ae f krajina v M. Asii;843)| L.-Č.

adi. Lycius 3.; L. deus =
Apollo; Lýcii, orum m.

Lýco, onis m peripatetik; Syra
kusan.

Lýcomeědes, is m král na Skyru,
u něhož se skrýval Achilleus.

Lycorias, dis f nymfa, dc. Ne
reova.

Lýcormas, ae m řeka v Aitolii,
Lyctus, i f m. na Kretě; adj.

Lyctius 3.; L. classis kretské.
Lýcurgus, i m král thracký;

zákonodárce spartský; řečník
athenský.

Lýcus, i m druh Aeneův; etes
Thrasybulův; řeka ve Frygii;
ř. v Bitbynii; město v Hlyrii.

Lýdě, 8s f manž. básníka Anti
macha.

Lydia, ae f krajina uprostřed
záp. M.Asie.

Lydius 3. adj. lydský; přem.
etrurský (Tiberis).

Lydus 3. adj. lydský; Lydi,
orum m Lydové; Lydorum
manus — sbor, tlupa Etrusků.

Lygdii, orum m národ na Visle.
lympha, ae f čistá voda, pramem.
lymphátus 3. šílený.
Lyncestae, rum mnárod make

donský; adj. Lyncestius 3.
Lynceus, i m Argonaut vynika

jící bystrým zrakem; syn Ae
gyptův; druh Aeneův; adj.
Lynceus 3. (přen. bystro

. zraký).
Lyncides, aempotomekLynkeův
Lyncus, i m skythský král v rysa

proměněný ; město v Makedonii.
lynx,cis c. rys.
lýra, ae f lyra, loutna, varyto;

básnictví lyrické.
Lyrceus, i m pramen v Arkadii;
naj. Lyrceus 3.

lýricus 3. adj. lyrický.
Lyrněsus, i f m. v Troadě, ro

diště Briseovny, jež = Lyrně
sis, dis; adj. Lyrnésias 3.

Lýsander, dri m. vojevůdce
spartský; efor spartský.
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Lýsias maena

Lýsias, ae m řečník athenský.
Lýsimáchia, ae / m. v Thrakii;

m. v Aitolii.

Lýsimachus, i m vojevůdce Ale
xandra V.; otec Aristidův.

Lyýsis, dis m filosof pythagorov
ský a Tarenta.

M.
M. předejmení Marcus; M"— Ma

nius. [Isse.
Mácěreis, dis f dcera Makareova
Mácšreus, i m otec Issin; syn

Aiolův; druh Odysseův; Lapith.
Maccius v. Plautus.
Mácědo, čnis m Makedoňan.
Mácěděnia, ae „/f Makedonie,

krajina mezi Thessalifa Thrakií;
ad). Měcěděnicus a Měcěděnius 3.

macellum, 1 » (-us, i m) masný
trh, jatky; zboší na m. trh při
nesené.

mácer, ora, um adj. hubený.
Mácer, cri m příjm. říms. rodů:

C. Licinius M, dějepisec a řeč
ník; Aemilius M. básník di
daktický; téhož jm. básník
epický, přítel Oridiův.

mácěria, ae / ohrada, násep,
taras,

mácěro, re měkčím, vysiluji,
mořím, soužím.

Mácháon, is m syn Asklepiův,
lékař ve vojště achajském před
Trojou; adj. Máchačnius 3.

máchína, ae / stroj, nástroj
(zvl. válečný); lešení, vyvýšené |.
stanovisko; lest. (stroj.

máchinámentum, i n stroj, pří
máchinátio, Onis f sestrojení,

stroj; úprava; lešení; lest.
máchinátor, is = mechanik,

strůjce, původce.
máchinor, ári sestrojuji, vymý

šlím, zlo strojím.
měcies, 6i f hubenost, vyzáblost.
macresco, ere, ui hubnu.
Macri Campi m. v Gallii před

padské.345]| L...

macto, žre zvětšiti, zvelebiti usi
luji, zvelebuji, uctívám, obětí
oslavuji, obětuji; zabíjím; stůj
co stůj odsouditi.

mactus 3. zvelebený, oslavený;
vok. macte af slouží; račiž
přijmouti! zdař bůh! nazdar!
Macte virtute esto zdar tvé sta
tečnosti !

měcůla, aefskvrna, pohana; ma
culá afficere poskvrniti.

měcůlo, are poskvrňuji, hyzdím.
měcůlosus 3. skvrnitý (lynx),

skvrny mající (vestis), poskvr
něný, zneuctěný.

mědefácio, čre, féci, factum
vlhčím, navlhčuji, namáčím.

mádens, tis mokrý, vlhký, za
pocený.

mádeo, €re, uivlhký,mokrý jsem,
rozplývám se; rozvařiti se (igni
exiguo); přetékám, jsem pře
plněn (Socraticis sermonibus).

mádesco, čre vlhnu, mokvám.
mědidus 3. adj. mokrý, vlhký.
Maeander, (-dros) ri m řeka ve

Frygii s velice křivolakým to
kem; odtud: křivost, záhyby,
kroucení, křivolaký lem, ara
beska; adj. Maeandrius 3.

Maecénas, fis m C. Cilnius, říma.
rytíř, přítel Augustův, příznivec
Vergiliův a Horatiův.

Maecia tribus tribue římská po
jmenovanádle tvrze ad Maecium
v Latiu.

Maelius 3. rod římský: Sp. M.
na rozkaz diktatora L. Guinctia
Cincinnafta usmrcený.

maena (mena), ae / rybka moř
ská za pokrm chudých sloužící.
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Maenala

Maenala, orum » pohoří v Ar
kadii.

Maenalis, dis / maenalský(ursa);
M. ora — Arkadie; M. nympha
r= Carmenta.

Maenňělos (-us) i m pohoří v Ar
kadii mezi Megalopolí a Tegeou
Panovi zasvěcené;uj. Maenš
lius 3. maenalský, arkadský.

Maenas, dis / Bakchem nadšená,
bakchantka.

Maeniana, Orum » výstupek do
mu, balkon.

Maenius 3. rod říms.: 0. M. cen
sor r. 317, jeho čestný sloup
na foru columna Maenia; vrstev
ník Luciliův, marnotratník.

Maečnia, ae / 1. Lydie, 2. Etru
rie (jakožto z Maeonie zalid
něná) «dj. Maečnius 3.; M. 56
nex == Homer; M. carmen =
básně Homerovy; 2. etrurský:
M nautae.

Maečnides, ae m původu maeon
ského: Homer; 2. Etrur.

Maeotidae, arum m obyv. u je
zera Maeotského.

Maeotis, dis £ maeotský; lacus
M. nyn. moře Azovské; adj.
Maeotius 3. [něná.

Maera, ae f žena ve psa proměmaereo,©re© běduji,| lkám,
truchlím; oplakávám; plačtivě
přednáším. hoře.

maeror, is m nářek, zármutek,
Maesia silva les u Vej.
maesté adďv.smutně.
maestitia, ae /smutek, sklíčenost;

smutný ráz (orationis),
maestus 3. adj. smutný, zarmou

cený, sklíčený ; smutné povahy;
smutek věštící, neblahý, ne
šťastný.

Maevius, i m písař Verrův;
špatný básník.

mága, ae f kouzelnice.
mágaália, ium n chýže, stany.
Magetobriga, ae / městonezná

mé polohy na levém břehu
Araru, záp. od Vesontiona.847)| L.-Č.

Máia

měgicus 3. adďj. magický, kou
zelný.

měgis aďv. comp. více.
měgister, ri m představený, ve

Jitel, náčelník; učitel.
měgsistěrium, i n úřad náčelníka,

představeného; m. morum cen
sura.

magistra, aef vůdkyně,učitelka.
mágistrátus, ts múřad,úředník,

úřednictvo. [nost,
magněánimitas, tis / velkomysl
magnánímus 3. velkomyslný,

udatný, srdnatý.
MAgněs, tis m Magneťan.
Mágněsia, ae f krajina v Thes

salii; městov Lydii; m. v Karii,
Magnessa, ae f Magnefanka.
Magnětarchés, ae m nejvyšší

úředník magnesijský.
Magnětis, dis/ magnetský(Argo).
mágnifice adv. velkolepě, nád

herně; honosivě, pyšně.
mágnificentia, ae f nádhera,

velkolepost; velkomyslnost;
chlubivosft.

mágnificus 3. aďj. nádherný,
velkolepý, slavný, výtečný,
velkomyslný.

magnilóguentia, ae/ vznešenost,
patbetičnost výrazu ; chlubivost.

magnilóguus 8. chlubivý, hono
sivý.

mágnitiido, inis / velikost; po
čet, množství (aeris alieni); m.
aguae výška vody; m. venti
síla větru.

mágněpere adu. velice ; úsilovně,
důtklivě, snažně;non m.nevalně.

mágnus 3. adj. veliký, značný,
prudký, hlasitý, silný, dlouhý,významný,důležitý;| comp.
maior natu starší, superl. maxi
mus natu nejstarší; gen. magní
sum mám cenu, jsem drahý.

MAg0, onis m bratr Hannibalův.
mÁgus, i m mag, kouzelník.
měgus 3. magický, kouzelný.
Máia,ae fdcera Atlantova, matka

Merkuriova; Pleiadka
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mělális mando

máiAlis, e adj. bagoun.
máiestas, tis / svrchovanost, ve

lebnost, důstojnost.
máiores, um m předkové.
Maius, i m květen; adj. Maius 3.
mála, ae f čelist, tvář.
mělňcia, ae f bezvětří.
málě a-/v. zle, špatně, nešťastně;

sotva, stěží; při adj. ne ob
zvlaště, ne příliš, málo (8obrius,
laxus, vivus); male oustodita
marně; comp. peius, sup. pes
sime.

mělědicé aďv. utrhačně, hanlivě.
mělědico, čre, xi, ctum laji,

utrhám, nadávám.
mělědictio, onis f tupení.
mělědictum, i «potupa, nadávka.
mělědicus 3. adj. zlolajný, utr

hačný.
mělěťactum, i n zločin.
měálěficium, i » zločin; škoda,

poškození.
mělěficus 3. adj. zločinný, ne

příznivý, škodlivý; subst. zlo
činec, padouch.

mělěsuádus3. zle radící, svůdný.
Málěventum, i n později Bene

ventum, m. v Samniu.
málěvělentia, ae f zlovůle, ne

návist, závist, škodolibost.
mělěvělus 3. zlovolný, nepřízni

vý, závistivý; subst. nepřítel,
závistník.

Maliňcus sinus záliv mezi Thes=
salií a Reckem.

Máliensis, e adj. malijský, u zá
livu Malijského.

málifer 3. adj. jablka rodící.
měligné aďv. zlomyslně; skoupě,
mělignitas, tis f zlomyslnost,

nepřízeň; skoupost (patrum).
málignus 3. zlomyslný; zhoubný,

škodlivý; nepřející, závistný
(oouli); neplodný (colles); skou
pý, malý, těsný, úzký (aditus).

malitia, ae f zloba, zlomyslnost,
špatnost.

mělitiosé aďv. zlomyslně, úskoč
ně, zrádně.349]| L.-Č.

malitiosus 3.zlomyslný,úskočný.
mallěólus, im výhonek, ratolest;

ohnivý šíp.
maliens, i m kladivo, palcát,
Mallius, L. m prokonsul zaalpské

Gallie r. 78. př. K
málo, málle, málui

přeji.
málóbáthron, i » mast, snad ze

skořicovníku dobývaná.
mělum, i » zlo, nehoda, neštěstí ;.

nebezpečí; chyba, hřích; trest,
škoda; námaha; guae, malum,
ratio est? guae, malum, est ista
tua audacia? — u ďasa, u kata;
aby tě kat spral s tvou...

málum, i » jablko. [žár; trám
málus, i m jabloň; stěžeň, sto
mělus 3. adj. (komp. peior, sup.

pessimus) zlý, špatný, hanebný,

ohyzdný; zhoubný, S oanivýhnešťastný (pugna), neštěstí v
štící (avis); zkažený (res publ.);
nemístný, nepravý (pudor).

malva, ae f sléz.
Máamercus, i m vojevůdce sicil

ský; říms. příjmení,
Mámertini, oórum m obyv. m.

Messany; adj. Mamertinus 3.
mamma, ae / prs.
manceps, cipis c. podnikatel veř..

staveb, nájemce důchodů stát
ních. [konsul r. 185

Mancinus, i m C. Hostilius M.
mancipium, i n smlouva kupní,

koupě, dostání něčeho ve vlast
nictví; otrok, otrokyně; doby
tek. [odevzdávám.

mancipo (-cu-) áre ve vlastnictví:
mancus 3. adj. chybný, zkomo

lený, neúplný, nedokonalý,
kusý. (rozkaz.

mandátum, i » nařízení, vzkas,
mandátus, ús m jen abl. na roz

kaz.
mando, are ukládám, nařizuji,

vzkazuji, svěřuji, odevzdávám,
zapisují, zaznamenávám (litte

raději chci,

Tis). [kousám.
mando. čre, di, sum žvýkám,
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Mandonius

Manděnius, i m předák hispanskýza2.vál.punské.| [ský.
Mandroclés, is m vojevůdce per
Mandrópělis, is f m. ve Frygii.
Mandůbii, orum m kmen gallský

sev. od. Aeduů.
Mandaleracius, i m kníže Tri

nobantů v Britannii.
máne adv. ráno, záhy; i jako

subst. neskl. jitro.
máneo, Šre, si, sum zůstati, trva

ti; očekávám.
manes, ium m duchové zemře

lých; bohové podsvětí; podsvě
tí; mrtvola, ostatky člověka
mrtvého.

měnica, ae f rukáv, rukavice;
pouto na ruce.

mánicátus 3. s rukávy (funicae);
rukavice mající.

měnifesté adv. zjevně.
měánifesto adv. zjevně.
mánifesto, are zjevným činím,

prozrazuji.
mánifestus 3. při činu přistiže

ný, polapený, zjevný, nepopí
ratelný; zjevně ukazující, na
odiv stavící (doloris), nepochyb
ný, makavý, patrný.

měnipůláris, e udj. k manipulu
patřící. prostý vojín

mánipůlaátim, adv. po manipu
lech, v m.

měánipulus, i m hrstka, otep, ná
ruč; vojens. oddíl asi 120 m.
(30. díl legie). [(M?.).

Mánius, ii = říms. předejmení
BIanlius 3. rod říms,: 1. M. M.

Capitolinus, konsul 389, za
chránce Kapitolia; 2) L. M.
Torguatus, diktator 362; 3. jeho
syn přísností proslulý; 4) M.
Torguatus, praetor, Pompe
jovec; adj. Manlianus 3. M.
saltus lesnaté pohoří v Hispanii.

mannus, i m gallský koník pře
pychový.

Mannus,i mbíth starogermanský,
syn Tuiskonův.

máno, áre proudím, teku, kanu;851]| L.-Č.

měžnus

přetékám ; vylévám (lacrimas);
šířím se (malum); pramením,
počátek beru (ab Aristippo).

mansio, Onisf zůstávání, pobyt.
mansito, šre zůstávám, bývám.
mansuefácio, Sre, f6ci, factum

krotím, ochočuji, chlácholím ;
pass. mansučfio krotnu,

mansuesco, čre,évi,6tumkrotnu,
mírním se.

mansuětě aďv. krotce, mírně.
mansuetůdo, fnis f krotkost;

mírnost, vlídnost.
mansuetus 3. krotký, mírný.
mantěle (-tile) is n ubrus, ručník.
mantica, ae f vak (na obou ra

menou nošený).
Mantin€a, ae f městov Arkadii,
Mantoó, us / věštkyně, dcera Tei

resiova; dc. Herakleova, dle
níž prý Mantua nazvána.

Mantua, ae /f m. na Minciu
vwGallii zapadské, rodiště Ver
giliovo. [do ruky.

mánůňalis, e aďj. ruční, na ruce,
mánůbiae, arum / kořist, podíl

na kořisti, peníze za kořist
utržené, věc nezákonitě nabytá.

manubrium, i 1 držadlo, ucho,
mánůmissio, onis f propuštění

otroka na svobodu.
mánůmitto, čre, si, ssum pro

pouštím na svobodu. [plata.
mánůiprětium, i » mzda, od
mánuš, s f ruka, hák; ruko

pis; práce, výtvor; zástup, sbor,
hrstka, četa, mužstvo, vojsko;
ad manum habere k ruce míti;
ad manum esse po ruce býti;
ad manum na blízku, po ruce;
de manu vlastnoručně; in ma
nibus est pracuji o něčem, jest
v rukou,lze čísti, jest na blízku,
lze uchopiti, jest přítomno;
inter manusna rukou, pod ruka
ma (auferri); per manus z ruky
do ruky; manu prací rukou
svých (guaerere aliguid), uměle
(munitus); manibus aeguis se
stejným výsledkem; manus af
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měpállá

ferre alivui ruku vložiti na ně
koho; manum dare ruku podati
na znamení vzdání 86; in ma
nibus iactare věo na ruhy obra
ceti; manum non vortere nesta
rati se © něco; manu fortis
osobně udatný ; manibus coěrceo
násilím krotím; manum (-us)
conferre, oonserere utkatí, sra
ziti 80; in manum convenire
v právomoc něčí se dostati ; in
manu esse v moci býti.

měpália, ium 7 stany, chatrče.
mappa, ae/ ubrousek, kapesník.
Márňthon, is.f městečkove'vých.

Attice; adj. Máráthonius, 3.
Marcellia, Orum 7 slavnost na

počest rodu Marcellova v Sy
rakusách.

Marcellinus, i m příjmení někt.
Lentulů: 1. vrstevník Cicero
nův, konsul 56.; 2. účastník
bitvy u Dyrrhachia.

Marcellus, i m rod říms.: M.
Claudius M. vítěz nad Syraku
sami; téhož jm. nepřítel Cae
sarův Ciceronem hájený; C. a
M. M. konsulové v lefech
51—49 př, K.

marcens, tis svadlý, slabý.
marceo, 6re jsem svadlý, ochablý,

slabý. [slábnu.
marcesco, čre vadnu, ochabuji,
marcidus 3. svadlý, ochablý,

sesláblý.
Marcius, a rod říms. : král Ancus

M.; Marcia Vestálka; chof Ca
tona Utického; choť Fabia Ma
xima; salfus M. v Ligurii, kde
konsul A. M. poražen.

Marcělica, ae / město v Hispanii.
Marcoměni, orum » kmen ger

manský nad Mohanem, později
v Čechách. [ve Vysoké Asii.

Mardi, orum m loupeživý národ
Mardonius, i m vojevůdce per

ský, zeť Dariův.
měre, is n moře; m. nostrum

Středozemní, m. superum Adria
'tické; m inferum Tyrrhenské.363]| LC.

Marst

Měrěčta, ae f jezero v dol. Ae
gyptě u Alexandrie, známé sil
ným vínem; adj. Márěoticus3
a Márěotis /.

margěrita, ae f perla.
margino, re krajem opatřuji.
margo, inis m a f okraj.
Márica, ae f nymfa minturnská,

matka Latinova; bažinatá kra
jina, v níž Marius se skrýval.

márinus 3. mořský.
márita, ae f choť, manželka.
měritális, e adj. manželský.
máriťimus 3. adj. mořský, ná

mořní, přímořský.
márito, áre zasnoubiti se, oženiti

se; upínati, přivazovati.
máritus 3. manželský;

manžel; ženich.
Měrius, O0.m vojevůdce římský,

vítěz nad Cimbry a Teutony.
Marměriděs, ae m z Marmariky

(mezi Aegyptem a Syrtou) po
cházející.

marmor, ie n mramor; marmora
pelagi hladina mořská.

marměreus 3. mramorový.
Maroboduus, i m Král suevský.
Měronea, ae f m. v Thbrakii ví

nem proslavené; m. samnitské.
Marpěsus, i mhora na ostr. Paru;

adj. Marpésius 3. — parský.
Marrůbinm, ix m Marsů v La

tiu; adj. Marrňůbius 3
Marrticini, orum m národ na

vých. pomoří střed. Italie.
Mars, tis m bůh války, praotec

říms. národa jakožto otec Ro
mulův; boj, bitva, válka, způ
Bob boje; spor právní; alieno
M. pugnare nešťastně ; aeguo M.,
pari M..se stejným štěstím, ne
rozhodně; suo Marte alguid
agere na svou pěst, bez cizí
pomoci; adj Martius 3. ně
kdy — válečný. [belg.

Marsěci, Orum 1 národ v Gallii
Marsi, Orum m národ sabellský

v střed. Italii mezi Lirem a Ater
nem; adj. Marsicus 8.

subst,
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Marsus máximus

Marsus příjmí básníka doby Au
gustovy Domitia.

Marsyas, ae m satyr v budebním
zápase Apollinem přemožený;
řeka ve Frygii.

Martiális, e dj. Martův; plur.
kněží Martovi.

Marticóla, ae m ctitel Martův
Martigěna, ae c. potomek Mar

tův. [tius 3.
Martius, i m březen, adj. Mar
Marus, i » řeka v Dacii.
mas, ris m mužský, muž; samec.
mascůlus 3 mužský, zmužilý
Masgňba, ae m syn Masinissův
Měsínissa, ae m král numidský,

děd Jugurthův.
massa, ae f hmota, hrouda, hrou

da kovu zvl. zlata; chaos.
Masságětae, rum om národ

skythský na vých. Kasp. moře.
Massicus, i m hora v Kampanii

vínemproslavená; Massicum, i
n víno maassické.

Massilia, ae £ (Marseille) příst
město v již. Gallii; adj i subst
Massiliensis, e

Massyli, orum m národ africký;
ad) Massylius 3 = africký

Mastanňbal, is «.8ynMasinissův,
otec J ugurthův

mastrucatus 3. ovčím kožichem
oděný [název)

matára, ae f oštěp, kopí (gallský
máter, tris f matka, m. familiae

hospodyně ; m. dem ==Cybele.
mátercůla, ae f matička,
máatěria, ae /f (iés, i6i) hmota,

látka; dříví; příčina, pramen;
vloha.

mětěrio, are ze dřeva stavím,
mátěrior, ari stavivo,dříví opa

třuji
máternus 3. mateřský
mátěrtěra, ae / teta, sestra mat

čina,
měáthéměticus 3. mathematický;

subst. mathematik; fem mathe
matika.

Matilica, ae £ m. v Umbrii.

356) L.-Č.

Matisco, onis m (Mácon) město
aedujské na prav. břehu dol.
Arara

matrAlia, ium 2 slavnost na po
čest matris Matuftae 11 Června.

mátricidium, i n vražda matky.
mátrimoónium, i » manželství
mátrimus 3. matku na živu ma

jící
matróna, ae f paní (vznešená,

důstojná)
Mátrčna, ae /f (Marne) řeka

gallská pramenící v Lingonsku,
přítok Seauany.

mátronális, e adj. paní patřící;
mátronalia, ium » slavnost
k poctě Junonině 1. května.

matta, ae / rohož.
Mattium, i n (Marburg) m. v Ger

manii; adj. Mattiacus 3.
mátiratě, adv. časně, rychle.
máturatio, Onisf přispíšení, 1-.
mature adv. záhy; v pravý Čas;

rychle; příliš brzy
mátiresco, čre, ui, — zraji, do

spívám.
mátiritas; tis f zralost, dospě

lost; pravý čas.
mátůro, are ke zralosti přivádím,

urychluji, pospíchám ; v čas ko
nám

mátňnrus 3. ad). zralý, dospělý;
příhodný; časný, brzký; před
časný.

Matůta, ae f Ino; bohynějitra.
mátiitinus 3. ranní, jitřní,
Mauri, orum » Maurové v sev.

Africe; adj Maurus 3. a Mau
růsius 8; Maurusii, Orum
Mauretanové.

Mauritánia, ae / sev. záp. část
sev. Afriky.

Mausoólus, i m král karský, choť
Artemisie. 3.

Mávors ==Mars; adj. Mavortius
maxilla, ae / čelist.
mšxime adn. xuperl,

hlavně, zvláště,
mžáximas 3. superl. od magnus:

největší, velmi veliký ; nejstarší.
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Mňximus

Maximus v. Fabius. - tok.
meátus, is m chůze ; let; dráha,
meddix, icis sm oskický název;

úřad, [ského Aieta.
Medea, ae f dc. krále kolchid
Mědeon, onis f£ m. v Dalmacii
mědeor, šri (sanávi) léčím.
Mědi, orum = Medové, bás i

Assyrové, Peršané.
Media, ae / krajina v Přední Asii.
mědiastinus i «pomocník, sluha.
mědica, ae £ medský jetel.
mědicabilis, e aďj. vyléčitelný.
mědicámen, inis » lék, kouzel

ný nápoj, k. prostředek, jed,
líčidlo.

medicamentum, i » lék, nápoj
kouzelný, barvivo, líčidlo.

mědicátus 3. navlhčený, pokro
pený; napuštěný, nabarvený;
kouzlem způsobený (somnus);
kouzelný (virga)

mědicina, ae f lék, lékařství.
mědico, are léčím, silami léči

vými opatřuji; pokropiti; bar
mědicor, ari léčím. (vím.
mědicus, i 7 lékař.
mědicns 3. lékařský, léčivý.
mědié adv. prostředně.
mědiětas, tis f střed
medimnum,i »řeckámíra obilní.
mědiocris, © ad). prostřední,

mírný, skromný, nepatrný,
všední; non m značný, zname
nitý.

mědiocritas, tis f prostřednost,
střední cesta; všednost, chatr
nost

mědiocriter adv. prostředně;
málo; mírně; non m. nemálo,
značně.

Mědiolanum, i n Milán.
Mědiomatrici, orum m (Mety)

kmen galiský nad Mosellou
měditámentum, i n chystání se

k něčemu, pomýšlení na něco.
meditátio, onis / přemýšlení,

uvažování.
meditatus 3. uvážený, promyšle

ný, vy-.357]| L.-Č.

Mělampus

měditerráneus 3. adj. vnitro
zemský, středozemní.

měditor, ári přemýšlím,uvažuji;
cvičím se v něčem, provozujš
něco.

mědium, i » střed; polovice;
veřejnost; in m. est jest neros
hodno; in m vocare před soud
volati; in m. venire před soud
předstoupiti; in m. conferre
známo učiniti, všeobecně pří
stupným učiniti; in medium
cedere všem prospívati atp.

mědius 3 adj. střední, prostřed
ní; nestranný, nerozhodný ; ne
určitý ; nevalný.

medius fidius v. Aidius.
medulla, ae/ morek, dřeň,nitro,

jádro.
Mědullia, ae / m. v Latiu; adj.

Medullinus 3.
Měédus, i m řeka v Medii.
Medus, i m Méd.
Medus 3. aďj. medský (acinaces).
Mědůsa, ae /f dc. Forkyova,

jedna z Gorgon; adj. Mědiů
saeus 3. M eguus = Pegasus.

Měgaera, ae f jedna s furií.
Měgňla, ae / příjmení Cybelino;

adj Megalensis, e; Megalen
sla, ium 2 slavnost Cybelina 4.
dubna.

Měgělopělis, is / m. v Arkadii;
adj. Měgálopělitanus 3.

Měgára, ae / (-a, Orumn) m. na
vých šíje Korinthské; m. na
Sicilii; adj Měgěréeus 3. a
Měgňricus 8.

Měgárens, i m oteo Hippomena,
jenž odtud Měgáreius heros.

měgistánes, um m velmožové,
magnáti. [dut

mehercule šivtě Herkules !oprav
měi0, čŠremočím. (jemnost.
mel, mellis » med; sladkost, pří
Melae, rum /f místo v Samniu.
Melambium, i místo v Thes

salil.
Mělampus, čdis m lékař a věštec;

pos Akfaeonův.
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mělanchělicus

mělanchělicus 3. melancholický,
tězkomyslný.

Mělanthius, i mpastýř Odysseův.
Mělantli0, is f nymfa mořská.
Mělanthus, i m řeka sarmatská;

lodník etrurský.
Mělas, šnis m (Černá) řeka

v Boiotii, v Thbrakii, na Sicilii,
v Mygdonii.

Mleldi, orum m kmen gallský na
dolní Matroně.

Mělěáger, gros, i m král kaly
donský; sestry jeho Mělěagri
des, um f v perličky promě
něny. (ský.

Mělessi, Orum m národ hispan
Mělíboea, ae / m. v Thessalii;

ad;. Měliboeus 3.
Mělicertes, ae 7 syn Inoin,

jako bůh mořskýzván Římany
Portunus.

mělicus 3. adďj. lyrický.
mělilótos, i f komonice.
mělior (komp. od bonus) lepší.
mělisphyllím; i 2 melisa.
Mělissas, i » grammatik a biblio

thekář Augustův; filosof ze
Samu.

Mělita, ae f ostrov Malta; ostrov
u pobřeží dalmatského (Mlet);
nymfa mořská; adď;. Meliten- |.
sis, e.

Mělitěně, 8s £ m. v Kappadokii.
mellifer 3 adj. medonosný, med

sbírající.
mellitus 3. adj. medem poma

zaný, medový (placenta).
Melodůinum, i » (Melun) město

Senonů na Seguaně.
Mělotis, dis £ krajina v Thessalii.
Melpěměné, 68s/ musa básnictví

tragického a lyrického.
membrána, ae/ mázdra, perga

men. (částech.
membrňtim aďv. po členech, po
membram, i » úd, člen, část.
měmini, isse pamatuji, vzpomí

nám, při-.
Memnon, is m syn Tithonův a

Aurořin, král Aethiopů; adj.

9591. L-Č.

Měnělžus

Memněnius 3. monřenínský,
černý.

měměr, is adďj. pamětlivý, upo
mínající na něco; dobrou pa
mětí obdařený; vděčný; pa
mětní. (ky hodný.

měměrábilis, e adj. paměti,zmín
memorandus 3. paměti hodný,

znamenitý. [zmínka.
měměrátus, s m připomenutí,
měměria, ae / paměť,památka;

připomenutí; zpráva; m-ae
prodo zprávu zaznamenávám;
usgue ad nostram m-am až na
naši dobu; post hominum m-am
co paměť lidská sahá.

měměriter adv. zpaměti, s patra.
měměro, Are připomínám, zmi

ňuji se.
Memphis, is, idos / hl. m. střed.

Aegypta.
Menaenius 3. adj. s města Men

na Sicilii,
Měnander (-dros) i m básník

veseloher.
Měněpii, oram m pomořané bel

gičtí mezi Mosou a Skaldem.
menda, ae / úhona, chyba.
mendacium, i 1 lež; přelud.
mendax, cis adďj. lživý, podvod

ný, klamavý, klamný, smyřšle
ný, napodobený; subdeť. lhář.

mendicitas, tis f žebrota, veliká
chudoba.

mendico, are žebrám; mendica
tus 3. vyžebraný. (žebrák

mendicus 3. adj. žebrácký; subst
mendosé aďv. chybně.
mendosus 3. adj. plný chyb,

chybný, chybující (servus).
mendum, i n chyba, vada.
Měněclides, is m Theban, sok

Epaminondův.
Měnědémns, i m"vznešený Make

don; filosof z Eretrie; řečník
athenský za doby Krassovy.

Měněláns, i m syn Atreův, rek
ve válce trojské; řečník řecký;
M-i portus přístav na vých.
pobřeží Barky v Africe,
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Měnénius Měros

Měněnius 3. rod říms.: M. Agrip
pa státník za nejst. doby republ. ;
potrblý člověk za doby Hora
tiovy.

Měnestheus, i m syn Ifikratův.
Měnexěnos, i m dialog Platonův.
Meninx, gis / (Gerbi) ostrov na

pobř. africkém.
Měnippus, i m posměvačný filo

sof; řečník ze Stratoniky.
Měnoeceus, i m syn Kreontův.
Měnoetes, is m druh Aeneův;

Menoetiádes, ae syn M. Pa
troklos.

Měnon, is m dialog Platonův.
mens, tis f£mysl, mínění, smýšle-|

srdce; in mentem|
venit na mysl připadá, napadá |
ní, úmysl,

mne
mensa, ae f stůl, jídlo; stůl

obětní; stůl peněžnický; mensa
secunda zákusky

mensárius i m peněžník;
nárník

mensio, onis f měření.
mensis, is m měsíc (doba)
mensor, is m měřič
menstruus 3. měsíční, co měsíc

se opakující; měsíc trvající;
menstruum, i a potraviny na
měsíe.

smě

mensura, ae měření,měřítko,
míra; m. nominis význam; m.
legati důstojnost

menta, ae f máta.
menti0, Onis f£ zmínka, sdělení;

mentiones serere tu a tam 886
zmíniti

mentior, iri Ihu, nepravdu mlu
vím, klamu, podvádím, před
stírám; mentiens, tis, záluda,
Bofisma; mentitus 3. napodo
bený, vybájený.

mentum, i n brada; vous.
meo, re jdu, kráčím, chodím,
měphitis, is f nákazu působící

výpar; personif. bohyně.
merácus 3. čistý, pouhý, nesmí

šený.
mercabilis, e aďj. prodejný.361]| L-Č.

mercator, ism kupec, obchodník.
mercatura, ae f obchod.
mercáatus, us m obchod, trh.
mercédůla, ae / malá mzda.
mercennarius 3. odj. námezdný,

najatý, zaplacený, u-; subst,
nádenník, námezdník.

merces,dis f mzda,žold ;nájemné;
úrok; podplacení, úplatek; ce
na, škoda; příjem.

mercimonium, i n zboží.
mercor, ári obchoduji, kupuji

vykupuji.
Mercůrius, m bůh obchodu (lstt

a podvodu), syn Muin; agua
M-ii pramenu cesty Appiovy;
fumulus M-ii u Nové Kartha
giny v Hispanii; adj. Merců
rialis, e; subst. plur. Kupci;
kněží Merkuriovi; viri M-les
básníci,

merda, ae f výmět, lejno.
merens, tis adj. hodný něčeho

(zlého), vinný, trestuhodný.
měreor, Sri, itus sum (měreo)

zásluhy si zjednávám, zaslou
žiti se; sloužím na vojně; vy
dělati, "získati.

měretricius 3. nevěstský.
měretricula, ae f nevěstka.
měretrix, cis f nevěstka.
merges, itis f snop.
mergo, čre, si, sum ponořiti, po

hrouziti, vstrčiti, skrýti.
mergus, i m potápka.
měridiánus 3 adj. polední.
měridiátio, Onisfpoledníspánek.
měridies, 6i m poledne, jih.
Méričněs, ae m vozataj Idome

neův. [ženě, právem.
měrito adďv.dle zásluhy, zaslou.
měrfto, šre zasloužiti si.
měritorias 3. najatý.
měritam, i n zásluha, dobrodiní;vina.
měritus 3. zasloužilý, slouživší

(diu); zasloužený, spravedlivý
. (poena, honor).

Měroě, 6s / (Athar) ostrov nil
ský v Nubii,
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Měrópe Mětrodorus

Měrčpe, es f dc. Atlantova,
Pleiadka, choť Sisyfova.

Měrops, pis m král aethiopský,
choťKlymenin.

měrops, is / žluva.
merso, žre ponořuji.
měrula, ae / kos.
měrum, i » čisté, nesmíšené víno.
měrus 3. adj. čistý, pouhý, ne

smíšený; m. libertas příliš silná,
z mezí vybočující; jinde: pravá
svoboda.

merx, cis / zboží.
Měsěópětámia, ae f£krajina mezi

Eufratem a Tigridem.
Messála, ae m příjmí rodu Va

leriova: M. Valerius Maximus
konsul a censor, vítěz nad
Messanou; M. Val. M. Niger
řečník a státník; M. Val M.
strýc tohoto; M. Val. M. Cor
vinus řečník, státník, spisovatel
za Augusta; M M. legat Cao
sarův.

Messalina, ae f Valeria, man
želka cís. Klaudia; manž. cís.
Nerona.

Messalinus, i 1. syn M. Val. M.
Čorvina; 8. Ootta M. bratr
jeho, přítel Ovidiův.

Messána, ae f (Messina) město
na Sicilii; adj. Messanius 3.

MeasKpius 3. adj. messapijský
(Apulie a Kalabrie),

Messapus, i m praotec Messapiů.
Messéneé, 8s f město na Pelopon

nesu; adj. Messěnius 3.
messis, is f žeň, sklizeň, úroda,

osení, žatva, doba žní.
messor, is m žnec.
messorius 3. adj. žnecký.,
Mestra, ae / dc. Erysichthonova

mající schopnost se proměňo
vati.

měta, ae / kuželovitá vyvýšeni
na, meta, cíl, konec, místo
obratu.

Mětňbus, i m král Volsků, otec
Kamillin, [doly.

mětallum, i n kov; plur báně,

863] L.-Ó.

Mětápontum, i » m. v Lukanii,bydliště© Pythagorovo;aaj.
Mětápontinus 3.

mětátor, is m vyměřovač (ca
strorum).

Metaurus, im řekav Umbrii =
Metaurum flumen.

Mětella, ae f 1. Caecilia, choť
M. Aemilia Scaura; 2. chof P.
Lentula Spinthra; 3. — Perilla,
milenka básníka Ticidy.

Metellus, i m příjm. rodu Caeci
liova: 1. G. Caeo. M. konsul,
diktator, řečník; 2. A. C. M.
Macedonicus konsul 142; 3. (G.
C. M. Numidicus kons. 108;
4. G. O. M, Pius kons. 80; 5.
Celer a Nepos bratří, vrstevníci
Ciceronovi; 6. Lucius M, tri
bun lidu, protivník Caesarův.

Mětěréus 3. sarmatský kmen na
Dunaji.

Meěthymna, ae f m. na Lesbu;
ad). Methymnaeus 3.; subst.
Arion.

Meěthymnias, dis /
z Methymny.

Mětion, is m otec Forbův.
mětior iri, měénsus sum měřím,

cením, určuji, posuzuji; cestuji,
procestovati, proplouti, uraziti.

Metiosédum, i 1 (Melun) město
Senonů jižně od Lutefie,

Metius, Mettlus m M. Curtius
sabinský přední bojovník při
únosu Sabinek; M. Fufetius
diktator albanský; M. Metius
přítel Ariovistův; M. Carus
herec.

měto, šre odměřuji, vy-.
měto, čre, ssui, ssum sekám,

žnu, sklízím; porubati.
meětor, ári vyměřuji, roz-, od.

(agros, oastra).
Mětródorus, im: M. M. z Chiu,

učitel Hippokratův ; M. zLamp
saku, filosof epikurovský; M.
ze Skepse akad. filosof vyni
kající velikou pamětí; M. ze
Stratoniky, šák Karneadův.
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Metroópěli« mínistěrium

Metrěpělis, is f městothessalské
na hranici epirské; adj, Metro
pělitánus 3. a subsr. Mětro

člitae, árum.
mětnendus 3. strašný, hrozný.
mětuo, čre, ui, bojím se, obávám

se, Ostýchám se, v nejistotě
jsem.

mětas, s mstrach, bázeň, obava.
Mětus, Us 74 personif, božstvo

Strachu,
měus 3. zájm můj.
meusmet 3. sesílené moeus.
Mevňnia, ae f m. v Umbrii (Be

vagna).
Mezentius, i m vládce etrurský.
mica, ae/ kousek, drobet, špetka.
Micipsa, ae » král numidský,

syn Masinissův.
míco, are, ui míhám se, kmitám

se, třpytím se; chvěji se, tře
petám se; hádám pomocí prstů.

Mídas, ae m báj. král fryžský.
migrátio, Onis / stěhování.
migro, áre stěhuji se, odcházím,

přecházím v něco, měním 80;
přestoupiti (zákon); difficilis
migratu nesnadno přestěhova
telný, odstranitelný.

miles, itis » vojín; někdy jako
protiva egues pěšák; kollekt.
vojsko, pěchota; miles Phoebes
družka.

Miletis, disf dc. Miletova Byblis.
Milétus, i m syn Apollinův,

zakladatel Mileta.
Milétus (-os) i f hl. m. Jonie;

údj. Milěsius 3., i subst.
militáris, e adj. vojenský, vá

lečný. [vojensku.
militáriter adv. vojensky, po
militia, ae £ vojna, služba vo

jenská; vojsko; tažení válečné,
služba vůbec.

milito, are službu vojenskou ko
nám, jsem vojákem, službu

mřlium, i » proso. [konám.
mille (mile) milia čísl. tisíc.
millesimus (-le-) 3. tisící.
milliárium (-li-) i » mílník.365]| L.-Č.

millies (-li-) tisíckrát, nesčísl
někrát.

Milon, is m silák z Krotona.
Milo, onis m T. Annius přítel

Ciceronův zabivší Clodia; adj.
Milóniánus 3. (ský.

Miltiňdes, is m vojevůdce athen
milňus (-vus), i m sup; rybě

dravá; souhvězdí
mima, ae / herečka.
Mimas, ntis » Gigant; druh

Aeneův; pohoří a mys u Ko
lofonu.

mimicus 3. mimický.
Mimnermus, i » básník řecký,

původce pětiměru
mimůla, ae f — mima.
mimus, iz mimik; hra mimická.
mína, ae f řec. hodnota peněžuf

— 100 drachem; peníz zlatý
neb stříbrný.

minaciter aďv. hrozivě.
mínae, arum f oimbuří; hrozby,

vyhrožování.
minátio, Onis£ vyhrožování.
mínax, cis aďj. přečnívající (sco

pulus); hrozivý, hrůzu půso
bící

Mincius, i m řeka v sev. Italii.
Minerva, ae f dcera Jovova Mi

nerva, Athena, bohyně věd a
umění; M-ap promunturium.
vwKampanii, crassa Minerva
neuměle; invita M, neobratně;
operosa, tenuis M. pracná, jem
ná práce vlněná. (močím.

mingo, čre, nxi, netum, ctum:
miníme aďv. nejméně, nikterak:

v odpovědí: ne, nikoli
minimum «aďv. velmi málo; ne

m. guidem zhola nic.
minimus 3. xuperl od parvus:

nejmenší, nejkratší, nejmladší;
velmi, zcela nepatrný; minimi,
minimo velmi malé ceny, sa
velmi málo.

minister, 3. (lamina) služebný;
subst sluha, služka, pomocník.

ministěrinm, i n služba, úřad;
služebnictvo.
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ministrátor

ministrátor, is
rádce (iuris).

mínistrátrix, cis f pomocnice.
ministro, žre sloužím, přisluhuji,

ob-; obstarávám, řídím, spra
vuji.

mínftor, ari hrozím, vyhrožuji.
mínium, i » suřík, rumělka.
Minois, disfdc.Minoova Ariadne.
Minóius 3 minojský, Minoův,

Kkretský
mínor, ari čním, hrozím; hono

sivě slibuji.
mínor, comp. od parvus: menší,

nepatrnější, kratší; mladší;

pomocník,

minorespotomci; lacinější, men
ší ceny, nižší, slabší (in certa
mine), malomyslnější, pokor
nější.

Minos, Gis m syn Jovův a Euro
pin, král mna Kretě, soudce
v podsvětí; vnuk jeho zbudo
vatěl labyrintu.

Minotaurus, i m půl člověk,
půl býk v labyrintě kretském
zavřený a Theseem zabitý

Minturnae, rum f£m v Latiu;
adj Minturnensis, e.

Minňicius 3. rod říms.: M. Rufus
stoupenec Pompejův; L. M
Basilus náčelník jízdy Caesa
rovy.

mínuno, čre, ui, tum zmenšuji,
seslabuji, podvracím, zlehčuji;.
pass. ubývám, mizím.

mínus adv. méně; někdy znaméná
pouhý zápor ==non; si m. pakli
ne; nihil m. ani dost málo.

minůtátim aďv. po kouscích, po
nenáhlu.

minute adv. (dicere, rem tractare)
malicherně, do zbytečných po
drobností

minůitus 3. aďj. zmenšený, malý,
nepatrný;seslabený;malicherný,
titěrný.

Minyae, árum m Argonauté.
Minyeias, dis, Minyeides, umf

dc. Minyovy.
Minýéius, 3. (proles) Minyův.867)| L.-Č.

misěricordia a,
mirabilis, e adj. podivuhodný,

podivný, neobyčejný.
mirábiliter adv. podivuhodně.
miraábandus 3. v údivu, plný

podivu.
miráculam, i » div, zvláštnost;

plur podivné zjevy.
mirátio, onis f divení se.
mirátor, is m obdivovatel
mir€ adv. podivuhodně, obzvláště.
mirificé adv podivuhodně, ne

obyčejně.
mirificus 3. adj. divný, podivný,

neobyčejný.
mirmillo, onis m druh gladiatorů

(dle přílbic s obrazem ryby).
MIror, ari divím se.
miraus3. adj. podivuhodný, po

divný, divný, neobyčejný.
misceo, S8re,cui, xtum míchám,

matu, v nepořádek uvádím, za
měňuji; se m. spojiti se; plu
rima m. největší pletichy tro
pím; manus, proeliam uftkati
se bojem; pontus miscetur
moře se bouří, incendia m
vzbuditi, způsobiti.

Miseénum, in mys a přístavní m.
v Kampanii již. od Neapole;
adj. Misénensis, e.

Misenus, i m syn Aiolův, trubač
Aeneův

miser 3. aďj. ubohý, bídný,
nešťastný; špatný, chatrný.

misěrábilis, e «adj politování
hodný, žalostný, smutný.

misěrabiliter adv. politování
hodně, smutně.

misěrandus 3. politování hodný,
žalostný.

řek, vzbuzení soustrasti.
misěré adďv.nešťastně, bídně.
misěreor, 8ri, řtus sum smilo

vati se, útrpnost mám. [tovati.
misěresco, Sre slitovati se, poli

| miseret me jest mi líto.
misčěria, ae f bída, něštěstí, nouze.
misěricordia,.ae f milosrdenství,

lítost, soucit, soustrast.
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m!sěricors

misěricors, dis adďj.milosrdný.
miseror, ári lituji, oplakávám.
missile, is n kopí házecí, střela.
missilis, e aďj. vymrštitelný, vy

střelitelný; házecí, střelný.
missio, onis / poslání, propuště

ní; sine missione bez milosti;
na život a na smrt.

missito, áre posílám.
miSSOr, is m střelec.
missus, Us m, missti byv vyslán.
mitě adv. mírně, klidně.
mitella, ae / etužka na hlavu.
mitesco, čre mírním se, jemným

se stávám, měknu.
Mithridates, is m král pontský

Pompejem přemožený; král ar
menský ; svědek proti Flaccovi;
perský důstojník; adj. Mithri
daáteus 3. a Mithridaticus 3.

Mithrobarzánés, is m zeť Data
mův. [krotím.

mitifico, are mírním, měkčím,
mitigátio, Onisf mírnění, chlá

cholení. (měkčuji.
mitigo,áre mírním, měkčím, ob
mitis, e adj. mírný, jemný, la

hodný; úrodný (solum); krotký
(taurus); nakloněný, dobrotivý,
milostivý (deus). [vlídně.

mitissimě superl. adu.
mitra, jae f stuha na blavu (u

Římanů znak zženštilosti),
mitto, šre, si, ssum posílám, me

tám, střílím, vrhám, zahazuji;
pouštím, pro-, roz-; zprávu dá
vám; věnuji; provázím, odvá
dím; pomíjím v řeči (proelia),
nechávám stranou, nedbám
(odium) — missum facio; pass.
vycházím (oratio ex ore); vo
cem miftto hlas vydávám; vy
dávám, plodím (ebur); vzdávám
se čeho (iram).

Mnemon, is m příjmí krále Ar
taxerxa.

Mneměnides, um/ Musyjakožto
dcery Mnemosyniny.

Mneměsýne, es/ Paměťpersonif.
jako matka Mus.369]| L.-Č.

mědňlátus

mobilis, e adj. pohyblivý, mo
vitý; ohebný,poddajný; vrtka
vý, nestálý

mobilitas, tis f pohyblivost, hbi
fost; vrtkavost, nestálost.

mobiliter aďdv.pohyblivě, hbitě,
lehce, snadno.

měděrábilis, e adj. umírněný.
měděrámen, inis » řízení.
měděraté adv. mírně, trpělivě,

s klidnou myslí.
měděrátio, Onisf mírnost, umír

něnost, zachovávánípravémíry;
řízení (rei publ.).

měděrátor, is m řídič, vůdce;
vládce.

měděrátrix, cis f vůdkyně.
měděrátus 3. adj. mírný, umír

něný, skromný.
měděror, ári mírním, Krotím;

řídím, ovládám; zařizuji, opa
třuji.

modestě aďv. skromně, poddajně,
čestně, mravně.

mědestia, ae f skromnost, mír
nost, ochota; kázeň, poslušnost,
mravnost

mědestus 3. adj. mírný, skrom
ný; mravný

mědice aďv, skrovně; s měrou,
umírněně; klidně.

mědicus 3. adj skrovný, neve
liký, nepatrný ; mírný,rozumný,
klidný.

mědificatus 8. odměřený.
modius, i = míra obilní = 16

sextariům t.j. asi 9 Jitrům.
mědo adv. jen, pouze, aspoň, to

liko; přece; medle; právě teď;
hned potom; před chvílí; si
modo jestliže jen; non modo,
sed etiam nejen, nýbrž i;
modo, dum modo jen když,
pokud jen; modo ne jen když
ne; si modo pokud jen, jen
když; modo — modo hned —
hned, brzy — brzy.

mědůňlátor, is m odměřovač; hu
debník. [mický.

mědůlátus 3. melodický, rhyth
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mědůlor Móna

mědůlor, ari rhythmicky a to
nicky odměřuji, vytvářím; vy
luzuji; zpívám, hraji

mědůlus, i 2 míra (konkr.)
mědus, i m míra, způsob; takt,

rhythmus, melodie, nápěv; pra
vidlo; druh; hranice, mez;
hoc mědo tímto způsobem.tak;
gnem ad m. jako; mědo, in
mědum s gen. na způsob

moecha, ae f cizoložnice.
moechor, ári cizoložím.
moechus, i » cizoložník
moenia, ium » hradby, zdi, stěny;

město (moenia circumdata mu
ro); budova, palác (Ditis)

Moenus, i + Mohan, přítok Rýna.
Moesi, oram « obyv nyn. Bnl

harska a Srbska.
Moesia, ae f země Moesů, Mo9

sie; adj. Moesiácus 3.
Mogontiácum, i » (Mohuč) m.vúzemíVangionů.| (obětní
měla, ae £ mlýn; mouka, tluč
mělaris, e aj. mlýnský; subst.

m mlýnský kámen, žernov.
moles, is / hmota, spousta; hráz,

zeď, stavba, budova, balvan,
ohromná vlna; tíže, obtíž, ná
maha; výprava, pří- (belli),
množství vojska; velikost, síla,
břímě (curarum). [volí.

mělesté ad». obtížně, těžce, s ne
mělestia, ae Jf obtíž, nepříjem

nost, nesnáz, mrzutost, nevole;
nápadnost, nucenost, hledanost
(loguendi elegantia sine m.).

mělestus 3. aďj. obtižný, pro
tivný; nucený, umělkovaný.

molimen, inis n silné namáhání,
veliký podnik, usilování, úsilí,

molimentum, i n úsilí, námaha.
móolior, iri v pohyb uvádím; na

máhám se, lopotím se; podni
kám, pracuji o něco; metám
(fulmina dextrá); přeorávám
(terram); buduji, zřizuji (clas
sem, muros); odstraňuji, posou
vám (montes); vytahuji (anco
ras); budím (amorem), insidias

871] L.-Ď.

—

m. nástrahy léčím (avibus);
fugam m. zamýšlím; viam, iter
m. cestu dále konám.

molitio, onis / uvedení v pohyb,
hýbání, pohnutí něčím; vy
trhávání (valli). [vatel.

molitor, is = původce, zbudo
mollesco, čre měknu; zženštilým

se stávám.,
moll:o, ire měkčím, mírním;

upravuji, vařim; zušlechťuji;
změkčilým,choulostivým činím.

mollipes, dis adj. měkkonohý.
mollis, e adj. měkký, jemný,

hebký; mírný, mírně se sklá
nějící; lahodný, klidný; versus
m. báseň erotická; citlivý,
něžný; změkčilý, nemužný,
zženštilý.

| molliter adv. měkce, mírně,klid
ně, jemně; nemužně, změkči!e.,

mollitia, ae f (ies, ei) měkkost,
ohebnost, jemnost; slabost, po
volnost; rozmařilost,necudnost.

mollitůdo, inis / měkkost, změk
čilost, rozmařilost.

molo, šre, ui, iftum melu.
Mělo, onis m řečník Apollonius,

učitel Ciceronův
Mělorchus, i » chudý vinař u

Nemeie pohostivší Heraklea;
odtud lucus Molorchi háj Ne
mejský. (Epeiru.

Mělossi, Orum m národ ve vých.
Mělossis, dis f země Molossů.
Mělossus. i m myth původce

Molossů, syn Pyrrhův (Neopto
lemův) a Andromašin.

Mělossus 3. adj. molosský (ca
nis, gens); sudst. pes molosský.

momentum, i » pohyb, kolísání,
změna (annonae); stránka, část
závažná (officiorum); důležitý
okamžik, obrat. okamžik (parvo
m.); příčina, důvod, vliv; vá
ha, význam, důležitost, cena;
nullius m-i bezvýznamný, ne
závažný.

Měna, ae / ostrov mezi Anglií a
Irskem (1. Man; 2. Anglesea).
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měnědula morositas

měneédula, ae f kavka
měnNneo,Šre, ui, tum napomínám,

vyzývám, poučuji, varují, ra
dím; tušení vnukám, věštím;
kárám.

měoneris, is f jednoveslice.
Měněta, ae f přijmí Junonino,

v jejímž chrámě peníze se ra
zily.

měněta, ae f peníz, mince.
monile, is » nákrčník,
měnitio, Onis. napomenutí, při-,

výstraha. (tum.
monimentum, i n v. monumen
monitor, is m napomínatel, při

(někdy — nomenclator).
moónitum, i » napomenutí, pří-.

výstraha, věštba.
monitns, Us =" v. předešlé.
Měnoecus, i m příjmí Herakleo

vo; arx Monoeci (Monaco) pří
stav v Ligurii (nohou.

měněpědium, i 2 stůl s jednou
mons, tis m hora, pohoří; ska

lisko, balvan; kámen.
monstrátor, is m ukazovatel,

vůdce, učitel. (ný.
monstrátus 3. význačný, nápad
monstro, šre ukazuji, naznačuji,

poučuji; zařizuji, ustanovuji;
udávám, denuncuji ; radím (ira)

monstrosus 3. v monstruosus.
monstrum, i 2 nadpřirozenézna

mení bohy dané; obluda, ohava.
monstrňosé adv. nepřirozeně.
monstrňosus 3. nepřirozený,

zvláštní.
montanus 3. adj. horský; hor

natý; subst. horal; montana,
orum + horské krajiny.monticola,aemhoral.| (dící.

montivágus 3. po horách cho
montůčsus 3. adj hornatý;

loca m. hornatina.
měnůmentum, i » pomník, ná

hrobek, památka (konkr.); od
znak, známka (laudis).

Mopsiáni, orum m stoupenci
Mopsovi v městě Compse za
2. války punské,9731| L.-Č.

Mopsium, i » návrší v Thessalfii
mezi Tempe a Larissou.

Mopsěpius 3. attický, athenský
(Mopsopia — Attica).

Mopsus, i m věštec v Arga;
věštec thessalský; pastýř.

měra, ae f překižka, závada,
zdržování, meškání, průtah,
doba. [vojska (300—900mužů).

měra, ae ./ mora, četa spartskéfe
moóralis, e adj. m'avní, ethický.
měrátor, is m zdržovatel; opě

zdilec, marodér; druh právníeh
přátel.

moráatus 3. mravní povahy, ce
jakosti; ethický ráz vystihujfeí.
(poema), rázovitý.

morbus, i mnemoc; vada tělesná..
mordáciter adv. kousavě, ostře,
mordax,cis aďj. kousavý; ostrý

(ferrum,.
mordeo, čre kousám, bryzám,

žvýkám, jím; tkvím na něčem,
(zuby) pohromadě držím, spí
nám (fibula vestem); oplakuji,
omývám (Liris rura); napadám,
dotírám, špičkuji (dictis); pá
lím (frigus).

mordicus adv. „zuby nehty“,
měretum, i z venkovská krmě

skládající se z všeliké zeleniny,
oota a oleje.

měribundus 3. umírající.
morigěror, ári po vůli jsem,

vyhovuji.
Měrini, orum m pomořané bei

gičtí mezi Skaldem a Samaron.
měrior, měri, měrtuus sum umí

rám; odumírám, mizím (mě
moria), uhasínám (flamma).

Moritasgus, i 1 kníže Senoně.
měror, ári zdržuji se, prodlé

vám, meškám ; zdržuji, zadržu
ji (impetum); nihil moror ne
dbám, nestarám se o... jsem
spokojen s.. (vinum, Sempfo
nium).

MOr0s6 adv. mrzutě, novrle.
moroósitas, tis f mrzoutství, ne

vrlost.
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moroósus můlierosus

mOrosus 3. mrzutý, nevrlý, tvr
došíjný (i o věcech: morbus).

Morpheus, i m bůh snů, syn
Spánku.

Mors, tis f smrt; úmrtí; person.
bohyně Smrti, dcera Ereba a
Noci; mrtvola.

morsus, Us m%kousnutí, hryzení,
trápení.

mortalis, e adj. smrtelný; lid
ský, pozemský; pomíjející (ini
micitia); suhsr. smrtelník, člo
věk; mortalia, ium poměry
lidské. [explere).

mortálitas, tis f smrtelnost,smrt
mortifer 3. adj. smrtonosný,

smrtelný,
mortuus 3. umrlý, mrtvý.
morum, i » moruše; ostružina,
morus, i / strom morušový.
mós, ris m mrav, obyčej, zvyk,

způsob, zákon, pravidlo; mo
rem gero jsem po vůli; mores
povaha.

Měsa, ae f řeka gallská prame
nící na Vogesách.

Moschns, i » rhetor z Pergama
obviněný z travičství.

Měsella, ae /£ řeka v Gallii belg.
Mosteni, orum m obyv. m. Mo

steny v Lydii.
motio, Onis f pohyb; vyloučení.
moto, áre sem tam pohybuji,

klátím (lacertos).
motus 3. pohnut, dojat.
moótus, is pohyb, obrat, tanec;

terrae motus zemětřesení; od
chod, odjezd; hnutí duševní,
pocit, vášeň; vzpoura, nepokoj.

měveo, Sre, vi, tum hýbám, pohybuji;castra© m.táborem
hnouti; vyloučiti, vzdáliti, zba
viti, odstraniti, zapuditi, sesa
diti; Cyclopa m. fancem Ky
klopa představuji; podnikám,
začínám (cantus, bellum); 08
nuji, podněcuji, bouřím, zne
pokojuji, otřásám(idem) ; vzbu
zuji (Aetum), ukazuji (artis
opem); vyháním (0 rostlině:

375] L-Č

gemma movetur); měním, pro
měňuji (nihil ex antiguo, for
mam). [vitý.

movens, tis adj. pohyblivý, mo
měx adv. brzý, hned, potom,

později,
Moyses, is m Mojžíš, zákomo
“dárce židovský.

Můcia, orum » slavnost na pa
mět Mucia Scaevoly Pontifika
jako dohrého správce provin
cie Asie.

Můcius, a rod římský: (C. M.
Scaevola proslavený za války
s Porsennou; A M. S. Augur,
znamenitý právník; ©. M. S.
Pontifex právník a řečník pro
slulý spravedlivostí a na podnět
ml. Maria zavražděný.

mucro, onis m ostří hrot, šíp,
dýka; břitkost.

můgio, ire řvu, bučím; hučím,
vřeštím (tuba) praštím (malus),
duním (solum)

můigitus, Us m řvaní, bučení,
dunění.

můla, ae / mezkyně
mulceo Sre, si, sum bladím,

jemně se dotýkám, ovívám
(zephyri fores); krotím (tigres);
tiším, okouzluji, bavím (puellas
carmine).

Mulciber, i(s) m příjmí Vulka
novo; bás. oheň.

mulco, are biji, tluku.
mulctra, ae f dojačka.
mulctrarium a mulctrum, i n

v. předešlé, jím,
mulgeo, Sre, si, sum, ctum do
můličbris, e adj. ženský; zžen

štilý.
můliebriter aďv. žensky; jak

ženy činí (expavit ensem);
zženštile

můlier, is f žena, manželka.
můlierárius 3. aďj. ženský
můliercňla, ae / ženština,
můlierositas, tisf láska k ženám.
můlřerosus 3. po ženách zbláz

něný.
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můlio mříiraena

můlio, onis m mezkář.
můlionius 3. adj. mezkářský.
mallůlus, i m parmička (ryba

mořská). [šené, medovina.
mulsum, i 1 víno a medem smí
multa, ae f pokuta peněžitá, po

kuta vůbec, trest.
multáticius 3. pokutní, jako po

kuta uložený (pecunia, argen
tum).

multátio, onis f pokutování.
multicávus 3. dirkovatý, poro

vitý (pumex). [místech.,
multifáriam aďv. na mnohých
multifidus 3. mnoho rozštěpený,

na drobno rozštípaný.
multiformis, e adj. mnohotvarý,

rozmanitý. [mi (tibia).
multifórus 3. s mnohými dirka
multimědis aďv. několika roz

manitými způsoby.
multiplex, icis adj. mmnohoná

sobný, mnohokrát větší; roz
manitý. (násobný.

multiplicábilis, e adj. mnoho
multiplíco, are násobím, roz

množuji, zvětšuji. [dav
multitudo inis f£ množství, lid,
multo, are pokutuji, trestám.
mult0 aďv. o mnoho, mnohem.
multam, i » mnoho.
multum aďv. mnoho, často, ve

lice; omnoho(superare); dlouho.
multus 3., comp. plus, ris, sup.

plurimus mnohý, četný, hojný;
ad multum diem do bílého
rána; multo die když den valně

můilus, i m mezek. (pokročil.
Mulvius pons most přes Tiber

nad Rímemu Flaminiovy silnice.
Mummius 3. rod říms,: L. M.

Achaicus kKons., jenž dobyl
Korintha, Spurius M. bratr
jeho, přítel Scipionův,

Munátius, a pleb. rod říms.:
L. M. Plancus legat Caesarův,
později kons. s Lepidem a
správce Asie.

Munda, ae £ m. v Hispanií Bae
tické; m. v Hisp. Tarrao.377]| L.-Č.

mundánus, i m světoobčan.
munditia, ae f čistota, ozdobný,

úpravný zevnějšek, elegance.
mundus 3. adj. čistý, zdobný,

úpravný, vybraný, elegantní.
mundus, i m úprava |žens. ze

vnějšku, toileta; svět, vesmír;
země.

miinero, áre (-or, 4ri) obdarovati.
můnia, (nom., ace.) u povinnosti,

zaměstnání, funkce.
můiniceps, ipis m občan munici

pia; spoluobčan, krajan.
můunicipális, e adďj. z municipia

pocházející; maloměstský (po
ěta).

můnicipium, i z město poddané
mající své zřízení.

můunifice adv. dobročinně, štědře.
munificentia, ae/ dobročinnost,

štědrost.
můinificus 3. dobročinný, stědrý.
můunimen, inis » ochrana, zá

štita, opevnění.
můnimentum, i 1 ohrada, zá

štita, hradba, opevnění.
můnio, ire ohrazuji, kryji, há

jím, opevňuji, stavím; itinera
m. cesty razím, klestím.

munitio, Onis £ opevnění, stavba
hradeb, hradby, srub; stavba
cest. (cestu razím.

můnito, are schůdným činím,
můnitor, is m opevňovatel, in

ženýr. [chráněný, pevný.
můnitus 3. hrazený, opevněný,
můnas, eris » služba, zaměst

nání, úřad, povinnost (fungor,
obeo); dílo (solitudinis); služba
poslední, pohřbení; dar, mu
neri dare darem dáti, dar lidu;
hra. divadlo; m. dare, edere
hry vystrojiti; veřejnábudova.

Můnýchia, ae / válečný přístav
athenský; adj. Můnýchius 3.

Mřůraena (-e-) příjmí rodu Lioi
niova: L. M. a jeho syn
Ciceronem hájený.

mUraena, ae f ryba mořská.
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miržlis

můrális, e adj. zední, hradební;
falces na bourání zdí; corona
za slezení zdí dávaná; pilum
s hradeb strojem metané.

Murcia, ae £ bohyně línosti ma
jící chrám na úpatí Aventinu.

murex, icis m hlemýžď nachový,
červec; barva nachová; špičatý
kámen neb skalisko.

Murgantia, ae £ m. v Samniu
(Baselice); m. na Sicilil (Man
dri Bianchi); adj. Murgenti
nus 3.

můria, ae f slaná omáčka.
murmur, js n mručení, reptání,

dunění, hučení, praskot (vento
rum), rachot, hlahol (cornuum).

murmuro, re mručím, hučím,
duním, šumím (unda).

Murránns, i mmyth. král Latinů.
můirus, im zeď, srub, násep, hráze.
mus, ris m myš.
Mas, ris m příjmí rodu Deciů.
Můsa, ae / Musa, bohyně krás

ných uměn; báseň, zpěv, bás
nictví; studie, vědy.

Můsa m příjmí lékaře Augustova
Antonia. (Orfeovy.

Musaeus, i m řecký básník doby
musca, ae f moucha.
muscoósus 3. omšený,

zarostlý.
muscůlus i = myška, sval; pří

střeší na kolečkách k bourání
zdí.

muscus, i m mech. [hudba.
můsíca, ae / umění musické,
musicus 3. adj. hudební, bás

nický, vědecký; subst. hudeb
ník; můisica, orum » hudba.

mussito, are mlčím, šeptám, tiše
promlouvám, bručím.

musso, are mlčím, tiše mluvím;
zamlčeti; bzučím; v nesnázích
jsem.

mastela, ae / lasička, kolčava.
Mustius, i m rytíř římský.
mustum, i" mošt; bás. —podzim
Musulámii, orum m bojovný

národ numidský.

L.-Č.

mechem

379)

Mindas

Můuta, ae / Němá, bohyně pro
svou žvatlavost Jovem daru
mluvy zbavená, jinak Lara.

můutabilis, e aj. změnitelný.
mutabilitas, tis f£ proměnlivost

(mentis).
mutátio, onis £ změna, vý-, zá-.
Muthul řeka v Numidii.
Mutila, ae f£město v Istrii.
můtílo, are komolím, ořezávám,

se-; zkraouji, zmenšuji.
můtiílus 3. adďj. zkomolený,

kusý, zmrzačený.
Měůtína, ae /f (Modena) m. v

Gallii předpadské.
můto, šre pohybuji, pošinuji;

měním; měním se (odor); bar
vím (vellera luto); zaměňuji,
vy-; vestem m. smuteční šat
oblékám; kazím, falšuji (vinum);
na holičkách nechávám (prin
cipem).

můtůatio, onis f půjčka, vý-.
můtuor, ári dlužím, vypůjčuji si.
můtas 3. němý; artes m. umění

výtvarná; tichý (solitudo).
můtuus 3. adj. vzájemný; vy

dlužený; per mutua střídavě,
obojstranně.

Mětýce, 6s f m. na Sicilii; adj.
Můtycensis, e.

Mycalé, 86s/ mys a město v Ionii.
Mycenae, rum (i sing.) / m.

v Argolidě; odj. Mýcenaeus 8.
a Mycenensis, e.

Mýceénica,ae f místo poblíž Argu.
Mýcenis, dis f£ Mykeňanka, zvl.

Ifigenie, dec. Agamemnonova.
Mýcěnos, i / ostrov kykladský.
Mygděnides, ae m syn krále

fryžského Mygdona
Mygděonis, dis 7 mygdonský —

fryžský, lydský (nurusl.
Mygděnius 3. fryžský.
Mýlae, arum / m. v Thepsalii.
Mylása, orum n (Melassa) m.

v Karii; subst. Mylaseni,
orum i Mylasenses, ium.

Myndus, i / přístavní m. v Ka
rii (Mendes).
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Mýonnésus Narbo

NMonněsus, i m m. a mys v Ionii.
mýopáro, Onis m lehká loďka

loupežnická.
mýrica, ae f tamaryšek.
Myrina, ae / přístavní pevnost

v Mysii.
Myrmiíděnes, um m achajský

národ v Thessalii pod panstvím
Achilleovým.

Mýro, Gnis m slavný
řecký z 5. stol. př. K

myrrha, ae /f strom myrrhový
a zněho tekoucí vonná myrrha.

Myrrha, ae / dc. Kinyrova
v strom myrrhový proměněná.

myrrheus 3. myrrhou napuštěný.
myrtetum, i » lesík myrtový,

myrtoví, zvl. místo u Bají.
Myrtous 3. část moře aegejského

mezi Krefou, Peloponnesem
a Euboiou.

myrtum, i » plod myrtový.

sochař

myrtus, i / myrta; háj myrtový;
kopí ze dřeva myrtového.

Myscělos, i m syn Alkmonův,
zakladatel Krotona.

Mysi, orum m obyv. Mysie.
Mysia, ae f krajina v M. Asii,

Malá u Hellespontu, Velká u
moře Aegejského.

mysta, ae (-es, ae) m kněz při
mysteriích,

mystagogus, i m průvodčí po
místech posvátných.

mystéria, orum n tajemná bo
hoslnžba; tajnosti.

mysticus 3. mystický, tajůplný.
Mytilenae, arum / hl. město

ostrovaLesbu; adj. Mýtílenae
us 3.

mytilus (mi-), i m jedlá škeble.
Myůs, ntis f nejmenší měste

spolku ionského poblíž úst
Maiandru.

N.
Nábětaei, Orumm divoký národ

rozšířivší se ze Skalnaté Arabie
do ŠťastnéA.; adj. Nabataeus
3. arabský, východní.

Nabdalsa, ae m vznešený Numid
ve vojště Jugurthově.

Nábis, is m král spartský kol
200 př. K. (nový, snad harfa.

nablium, i » jakýsi nástroj stru
nae, ně adv. před zájmeny:

v pravdě, věru, skutečně,
naenia v. nenia.
Naevius, a rod říms.: Cn. N,

epický a dramat. básník v 3.
stol. př. K.; aďj. Naeviánas 3.

naevus, i m skvrna jako zname
ní na těle.

Naharváli, Orumm germ. národ
nejsp. ve Slezsku a dev. vých.
Čechách.

Nalas, dis (Nais)f vodní nymfa,
najadka; nymfa vůbec.

891] L.-Č.

nam sp. neboť, vždyť, zajisté.
Nammeéius, i m šlechtic helvet

ský. [při ústí Ligera.
Namnětes, um m kmen gallský
namaue sp. neboť,vždyť; v prav

dě. vskutku.
nanciscor, i, nactus sum(nanctus)

dosahuji, zastihuji, dostávám,
docházím, nalézám, dočkati se
(idon-am tempestatem).

Nantůňátes, um m 1) kmen gall
ský v Alpách již. od jezera
Lemannského; 2) kmen gallský
na horním Rýnu (omyl Caesa
rův). lesních.

Napaeae, drum /f nymfy údolí
Nár, is m řeka italská se sirnatou

vodou v Umbrii do Tiberu se
vlévající.

Narbo, onism (Narbonne) město
Volků arekomických v Provin“
cii; adj. Narbonensis, e.
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narcissus

narcissus, i m narcis; N. krásný
mladík, syn Kefisůva Liriopin,
v. narcis proměněný.

nardus, i f, nardum, i n nard
(rostlina libovonná); voňavka
nardová, olej nardový.

náris, is / nozdra, chřípě; obyč.
plur. nozdry, nos; homo emunc
fae naris jemného nosu, bystro
duchý, obesae naris tupý.

Narnia, ae £ m. v Umbrii; adj.
Narniensis, e

narrabilis, e adj. vypravitelný.
narrátio, onis f vypravování.
narrátor, is m vypravovatel.
narrátus, is m vypravování.
narro, are vypravují, zprávu po

dávám, líčím, mluvím o něčem.
Nárýcius 8. narycký, lokridský;

N. heros — Aias Oileovec (m.
Naryx v Lokr. Ozol. jeho ro
diště).

náscor, i, natus sum rodím Se;
pocházím; naskytám, objevuji
se; zvedám se, vypínám se (col
lis); vznikám, povstávám.

nátus 3. aďj. narozený, z-, stvo
řený ; subst. syn, dcera; způso
bilý; septem annos n. sedmi
letý, ve věku 7 let.

Násidienus, i m povýšenec za
doby Horatiovy.

Násos, i m čtvrt syrakusská.
nasturtinm, i » druh řeřichy.
Nasua, ae m náčelník Suevů.
nasus, i m nos.
nasntus 3. nosatý.
natalicius 3 (-tius) aďdj. naroze

ní se týkající; nátálicia, ae f
hostina na počest narozenin.

nátAlis, e adďj. narozenin (dies,
hora:; rodný (humus); subst.
den narození, narozeniny; plur.
stav, rod, původ. (cí, ryby.

natantes, um m tvorové plovou
nátatio, onis £ plování.
nátator, is m plavec.
nátio, onis f rod, druh; národ,

národnost, kmen. VĚřiť.
nětis, is plur. -e9, ium / zadnice,383]| L.-Č.

nauticus

nátivus 3. adj. přirozený,
prvotní.

něto, are plavu, proplavati(freta);
šířím 6e, proudím (campo libe
riore); přetékám; oculi natantes
oči zalité (vino), obestřené mrá
kotou, trhající se, v sloup se
obracející; kolísám, v nejistotě
jsem (pars multa).

natrix, cís / vodní had, užovka.
natů abl. def. (rodem, věkem)

maior n. starší; minor n. mlad
ší; grandis n. "vysokého věku,
stařičký.

natura, aef příroda, přirozenost,
přirozená povaha, poloha; le
fora; pud; živel, podstata;
vesmír (rerum n.).

náturális, e adj. přirozený, od
přírody ; opřírodě (guaestiones).

náturáaliter adv. přirozeně.
nauarchus, im velitel lodi, ka.

pitán.
Naucrates, is m historik řecký,

žák Isokratův.
nauci non facio ani za zblo ne

cením.
naufrágium, n ztroskotánílodi;

neštěští, pohroma; trosky, zbyt
ky; n. facere ztroskotati ge,
k úrazu přijíti.

naufrágus3. ztroskotáníutrpěvší
(Marius), ze ztroskotané lodi
(corpus, puppis); subsť. troseč
ník, nešťastník; loď tříštící,
ztroskotání působící (mare).

Naupactus, i / město na sev.
záp. straně zálivu Korinthského,

Naupliádes, ae m Palamedes, syn
euboiského krále Nauplia.

nausea, ae f mořskánemoc, dá
vení, ošklivost.

nauseo, are mořskounemoc mám,
dávím, ošklivím si.

Naustathmos, i mpřístavv Ionii,
nauta, ae m plavec, lodník.
nauticus 3. adj. lodní, plavecký,

námořnický; res n-a námoř
nictví; nautici orum m námoř
níci.
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Nava

Náva, ae m přítok Rýna.
návális 2. adj. lodní, námořní;

návále, is » stanoviště lodní,
přístav; navalia, ium 1 lodě
nice, stavivo lodní, náčiní.

návicula, ae f loďka, lodička,
člun.

náviculárius 3. loďkový; naví
cularia, ae f doprava lodní;
navicularius, im majitel, půj
čovatel lodék,

návifrágus 3. loď tříštící.
aávigabilis, e aďj. splavný.
návigatio, onis f plavba.
návigiam, i » loď, lodice,
návigo, Are plavím se, pluji;plovu;plavbou| zjednávám,

získávám.
návis, is f loď; metaf. stát; n.

longa loď válečná; n. oneraria
loď nákladní; n. triremis troj
veslice (1. s třemi řadami vesel);
n. actuaria loď rychlá; navi
bus et guadrigis ze všech sil.

návita, ae m v. nauta.
náviter adv. pilně, svědomitě.
Navius, Attus augur za Targuinia

Priska.
návo, 8re pílím, horlím, přiči

ňují se, práci něčemu věnuji;
ukazuji, do-; operam n. práci
věnuji.

návus 3. činný, pilný, horlivý.
Naxos, i f ostrov kykladský ví

nem a mramorem proslulý.
ně příkl. částice tázací: — li; či

(druhá část otázky dvojčlenné).
né spoj. ať ne, aby ne; ve větách

obav.: že; ne — guidem ani.
Něapělis, is f přímořs.m. kam

panské; čtvrtá čtvrť Syrakus;
obyv. Něapělitáni, orum m;
Neapolitinum, i 1 letohrádek
Lukullův. (oblak.

něbůla, ae f mlha, pára, kouř,
něbůlo, onis m větroplach, ni

čema.
něbůlosus 3. mlhovitý, temný.
nec v. negue.
needum v neguedum.

385] L.-Č M

negantia

něcessárie adv. nutně, nevyhnu
telně.

necessarič adďv“„Dtně, nevyhnu$telně, nezbytně.
něcessárius 3. adj. nutný; pří

buzný, zpřízněný; subst. přítel.
NnecesSeest jest nutno, nevyhnu

telno.
něcessitas, štis f nutnost; nouze,

potřeba, nesnáz; osud; plur.
potřeby,nezbytná vydání ;publi
cae n. státní nezbytnosti.

něcessítudo, inis f příbuzenství,
plur. příbuzní, přátelé; nutnost.

necne či ne (v druhé části dvoj
členné otázky nepřímé).

něco, are zabíjím, usmrouji.
něcěpinato adv. netnšeně, z ne

nadání.
něcěpinátus 3. netušený, nena

dálý ; ex necopinato z nenadání.
něcopinus 3. neočekávaný, nena

dálý (mors). (ský.
Nectanábis, idis m král aegypt
nectar, is n nektar, nápojbohů;

sladká šťáva vůbec, na př. med.
nectareus 3. nektarový.
necto, čre, xui (xi), xum pletu,

splétám, spojuji, při-, váži, sva
zuji, za-, na-; činím, působím,
osnuji (causas, dolum, moras).

něcůbi == ně alicubíaby někdene..
něcunde aby odněkudne..
něédum spoj. neřku-li, natož.
něfandus 3. bezbožný, hanebný,

zlořečený. [nebně.
něfárié oďv. bohaprázdně, ha
něfárius 3. adj. bezbožný, ohav

ný; něťárium, i n hapebnost,
ohavnost.

něfas n neskl. nedovolené, hřích,
nepravost, bezbožnost; interj.
ó hrůzal běda l; o člověku:
ohava.

něťfastus 3. adj. zakázaný, dies
n. den, kdy není dovoleno ko
nati soudní řízení,den nešťastný,
neblahý; bezbožný, ohavný.

něgantia, ae f zápor.
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něgitio

pěgáatio, Onis f popírání, za-.
něgito, are tvrdošijně popírám,

za-.
neglectio, oOnisf zanedbávání.
neglegens, tis adj. nedbalý,

nevšímavý, marnotratný.
neglěgenter adv. nedbale.
neglěgentia, ae „/f nedbalost,

nevsímavost, lhostejnost, opo
míjení.

neglěgo, čre, xi, ctum nedbám,
nevšímám si, zanedbávám, pře
hlížím, promíjím, opomíjím.

nego, are pravím, že ne, popírám,
odpírám, za-.

něgotialis, e aďj. k zaměstnání,
k obchodu patřící.

negotiátor, is m obchodník;
peněžník; agent.

negotior, ári zaměstnávám se,
vedu obchod.

negotióosus 3. adj. činný, dělný;
n. dies všední den.

negotinm, i » zaměstnání, práce,
úkol, namáhání, nesnáz; zále
žitost státní, právní, obchodní,
věc; obchod, podnik.

Neleus, i m syn Neptunův, otec
Nestorův ;adj. Neleius 3.(subst.
-= Nestor) a Nelčns 3.

Neělides, ae m potomek Neleňv.
Němea, ae / m. v Argolidě ; adj.

Něměaeus 3.; Němea, órum
m hry nemejské.

Němětes, um m kmen german
. ský na lev. břehu Rýna.
Nemetocenna, ae f hlavní město

Atrebatů sev. od Samary.
měmo, nullius c. nikdo, žádný;

non nemo některý, mnohý;
nemo non každý.

něměrális, e aďj. lesní,
něměrensis, e adj. lesní (zvl.

v háji Diany u Aricie).
něměrosus 3. adj. lesnatý.
neínpe s/oj. vždyť, ovšem;snad

ne? tedy opravdu?; patrně,
„ přirozeně, rozumí se, že.
nemus, oris » ies, háj (8 travna

tými místy uvnitř), zvl. háj38671| L-Č.

negulter

božstvu zasvěcený; stromoví,
strom.

něnia, ae f píseň pohřabní, smu
teční ; formule, píseň kouzelná;
ukolébavka, popěvek.

neo, 8re předu.
Neoclěs, is m Atheňan, otec The.

mistokleův; Neoclides, ae =
Themistocles.

Neocretes, um m oddělení vojska
Antiochova dle kretského způ.
sobu vyzbrojené.

Neontichi, Orum m tvrz na po
loustrově thrackém(NovýHrad)

Něoptělemus, i m 1. syn Achil.leův; 2. vojevůdce Alexandra V
něpa, ae / štír (i souhvězdí).
Něpěte, is 1 m. v Etrurii (Nepi);

ud). Něpěsinus 8.
Nephěléis, dos / dcera Nefelina

Helle. ithaginy.
Něphěris, is f m. poblíž Kar
něpos, tis m vnuk, potomek;

marnotratník.
Něpos, otis říms. rod: Corn. N.

dějepisec, přítel Attikův a Cice
ronův.

neptis, is f vnučka.
Neptinus, i m bůh moře, syn

Saturnův, bratr Jovův; moře
samo; adj. Neptůunius 3. 'N
heros =—=Theseus; N. dux =
Sext. Pompeius) ; N — 1aeaguae
pramen u Tarraciny

něguam neskl. adj., komp. ne
guior,sup.neguissimus ničemný.

neéguaguam aďv. nikterak, na
prosto ne.

negue, nec a ne, ani, aniž, ale
me, avšak ne, a přece ne; nec
guidem a ani; nec dum a ještě
ne; negue — gue a ne-, nýbrž;
negue — negue ani — ani.

negueo, íre, Ivi, ii, itum nemohu,
nejsem 8 fo.

neguiguam adv. marně,nadarmo;
zbytečně, bez důvodu.

neguior v neguam. |hanebné.
neguiter adv. špatně, ničemně,
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neguitia nigrans

negnitia, ae ničemnost, lehko
-nyslnost, marnotratnost, zhýři
lost, hanebnost.

Něreis, dos / Nereovna, dc. Ne
reova, nymfa mořská.,

Něretum, i » m. v Kalabril.
Něreus, i m syn Okeanův a Tho

tidin, bůh mořský; adj. N6
reius 3.; N. iuvenis — Phocus.

Něrine, 68sf Nereovna, Galatea.
Neritos, i m hora na Ithace a

blzký ostrov; aj. Neritius 3.
fbás. — Odysseův).

Něro, Onis « příjm. rodu Klau
diova: 1. C. Claudius Nero ví
těz nad Hasdrubalem; 2. Claud.
Nero otec c saře Tiberi ; 3. Ti
bariusN. císařTiberius; 4. Nero
Claud. Caesar císuř Nero; adj.
Něroniánus 3.

Nerulum, i « m. v Lukanii.
Nervii, Orum m kmen belg. mezi

Skaldem a Sabem; adj. Nervi
cus 3.

nervosé adv. silně, důrazně,
nervosus 3. 7.7. svalnatý; silný,

důrazný, jadrný.
nervus, i m sval, šlacha, žíla,

tetiva, struna; kůže na štítě,
řemen, vazba; p'ur. síla, mo
hutnost, prostředky; hudební
nástroj strunový; důraz, jadr
nost řeči.

Nesactium, i n m. v Istrii.
Nesaeé, 68s/ jedna Nereovna.
nescio, ire nevím, neznám, neu

mím; n. guis kdosi; n. gui
jakýsi.

nescius 3. adj. nevědomý, ne
znalý; nemohoucí, neumějící
(fallere); neznámý (tributum).

Nesiotae, rum m národ kefa
lenský

Nessus, im Kentaur v Aitolii
Herakleem zabitý; řeka v Tbca
kii (Karasu); adj. Nesseus 3.

Nestor, is m syn Neleův, král
pylský. Syrakus.

Nětum, i 2 m. na Sicilii sz. od
neu = něve.a80| L.-Č.

nenter 3. žádný z obou; neutil
3. žádná z obou stran.

neutiguam adv. nikterak.
neve, neu sp. ani, ani aby, a

aby ne, aniž. zahití,
nex, cis f násilná smrf, vra.da,
nexilis, e ad;. spojený, setkaný,

spletený.
nexum, i 2 v. násl.
nexus, Us 7%spojení, spletení,

pletenec, závitek ; ručení osobní
svobodou za učiněný dluh,
zt:áta svobody nezaplacením
dluhu; závaznost, závazek.

ni aďv. a sp. aby ne; jestliže ne== nisi.
Nieaea, ae /£ m. v Lokridě po

bliže Thermopyl; m. v Bithynii,
dř. Antigonia (nyn. Isnik).

Nicaeus 3. příjmí Jovovo (ví
tězství dávající). [xandrňv.

Nicňnor, is m vojevůdce Ale
nicator, is m název tělesné stráže

krále Persea Maked.
Nicepliěrium, i » háju Pergama.
Nicephěrius, i mřeka v Arrmenii.
Nicias, ae m státník a vojevňdce

athenský. "mořský..
Niro, Oonis m pověstný lupič
Nicoeles, is m samovládce siky

onský. (perský.
Nicoecreon, tis m samovládce ky
Nicómachns, i m 1. malí“; 2.

syn Aristotelův, filosof řecký.
Nicomědes, is m syn Prusie,

krále bithynského, a j. králové
bith.

Nicopolis, is f m. v Akarnanii
(Paleoprevyza).

nictus, Us = mžourání, mrkání.
nidor, is m zápach, čmoud.
nidulus, i m hnízdečko.
nidus, i m hnízdo; p!ur. ptáčata

v hnízdě; obydlí, příbytek.
niger 3. adj. tmavobarvý, enědý,

černý; nigrum, i 7 černá
skvrna; chinurný, smutný, ne
šťastný (ignes — hranice), ne
blahý; zlý.

nigrans, tis aďj. černavý, černý.
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Nigidius níxus

Nigidius, i m P. N. Figulus
učený vrstevník Ciceronův a
Caesarův.

nigresco, čre, ui černám se.
nihil neskl. nic; non m. něco;

nihil non všecko; nihil ad me
to se mne netýká; nihil minus
naprosto ne; nihil guidguam
zcela nic; adu. nic, nijak,
nikterak; marně; v. nihilum.

nihilum, i » nic; nihilo při
komp. o nic, nic; nihilo setius,
nihilo minus nic méně; pro
nihilo za nic; de nibilo bez
důvodu, pro nic; homo nihili
ničema; ad nihilum recidere
v nic se obrátiti; aďv. zcela
nic, naprosto ne.

nil, nilum v. nihil, nihilum.
Nileus, i m nepřítel Perseův.
Nilas, i m řeka Nil v Aegyptě;

příkop vodní; adj. Niliacus3.
nilský, aegyptský.

nimbifer 3.mrakonosný,bouřlivý.
nimbus, i m příval, liják, mrač

no, tuča, mrak prachu; bouře;
spousta lidí, množství.

nímio adďv. příliš.
nimirum adv. ovšem,arci, zajisté.
nimis adv. příliš, nad míru;

non n. nehrubě, nevalně.
nímius 3. adj. přílišný, příliš

veliký, nemírný; subs!. neuťtr.
příliš.

ningo, čre, nxi — sněží ge.
Ninos, i f hl. m. Assyrie Ninive.
Ninnius 3. rod kampanský: L

N. Guadratns tribun lidu, vrstev
ník Ciceronův.

Nínus, i m král assyrský, syn
Belův, manžel Semiramidin.

Niočbě,es (-a, ae) f de. Tantalova,
chof Amfionova; adj. Niobeus3.

Níphátes, ae m částpohoříTauru.
Niptra, orum m (voda na mytí)

tragoedie Pakuviova.
Nireus, i m syn Charopův a

Aglain, nejkrásnější Řek před
Trojou.

Niséis, dis f dec Nisova.

9911. L.-Č.

nisi sp. jestliže ne, kdyby ne;
leč (po záporu), jen, leda.

nisus, s (-xus) vzpor, vzepření;
opríání se, výstup, vylézání;
let (rapídue); porod.

Nisus, i m 1. král megarský,
otec Skyllin v krahujce pro
měněný; 2. přítel Euryalův:
adj. Nisaeus 3. a Niseius 3.

nisus, i m krahujec.
nitedůla, ae / sysel, plch.
nitens, tis adj. lesknoucí se, zá

řící (oapilli, oculi); ozdobný
(oratio); lesklý, tučný (taurus);
bujný (culta); krásný, statný
(femina).

níteo, ore lesknn se, zářím,kvetu,
dobře se mi daří, dobře vypa
dám, jsem ozdoben, jsem v nad
bytku. [vzkvétati.

nítesco, čre, ui zastkvíti se,
nitidus 8. lesklý, zdobný (ver

bum); vykrmený, tučný (iumentum);kvetoucí,| bujný,
úrodný (campus); vyzdobený.

Nitiobriges, um m kmen gallský
na prav. břehu Garumny.

nitor, i, asus, xus sum opírám,
pod- se, spoléhám, spočívám ;
naléhám, usiluji, snažím 86;
o bojovníku: držím 8e; o ptá
ku: vznáším se; vystupuji,
vylézám; snažím se dokázati;
nisus namáhaje se.

nitor, orie m lesk, třpyt; tělesná
krása; zevnější výzdoba; živost
řeči. (cfdicí.

nitrum, i » soda, prostředek
nivális, e aďj. sněžný, sněhový,

zasněžený, sněbobílý.
niveus 3. sněhový, ze sněhu,

seněhobílý.,
nívosus 3. na sníh bohatý.
nix, nívis f£ sníh; plur. závěje,

spousty sněhu.
Nixi dii tři ochranná božstva

rodiček mající sochy (v posta
vení klečícím) na Kapitoliu.

nixor, ári opírám se.
nixus 8. vw.nitor.
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níxus

nixus, Us = v. nisus.
no, áre plavu, létám.
nobilis, e aďj. znatelný, patrný,

známý; slavný, vznešený, uro
zený; pověstný (zle); zname
nitý, výtečný; nobiles šlechta.

nobilitas, tis f slovutnost, sláva;
urozenost, výtečnost; šlechta,
šlechtictví.

nobíliter adv. slavně.
nobilíto, Are proslavíti, vyzna

menati; pass. proslaviti se,
slavným, pověstným se státi.

něcensíis ad). škodící, škodlivý;
subst. vinník, škůdce.

něceo, Šre, ui škodím, na záva
du jsem; zaviňuji něco, provi
ňuji se.

noctilůca, ae f v noci svítící,
měsíc. "jící, bloudící.

noctivágus 3. v noci se potulu
noctu adv. v noci.
noctua, ae f sova.
nocturnus 3. adj. noční, v noci.
nodo, are v uzel váži, spínám.
nodosus3. uzlovitý, kolínkovitý;

zamotaný (o dlužních úpisech).
nodus, i m uzel, kloub, kotník,

kolénko narostlině, suk ; vrkoč,
pletenec vlasů; svazek, spojení;
zápletka dramatická; zamota
nost, obtíž.

Nola, ae f£ m. v Kampanii; adj.
Nolánus 3.

nolo, nolle, nolui nechci; noli
offensum == vereor, ne offen
dam; non nolo nejsem proti
tomu; guod noliím což bůh
nedej.

němas, dis c. kočovník; Nomas,
dis f =—=Numidie.

nomen, inis » jmeno, název;
kmen, národ (Latinum, Roma
num); dlužník, dluh; sláva;
záminka, příčina; nomine jme
nem, pod záminkou; €0 nomine
proto; SUO M. o svém umě;
nomen deferre žalovati; n. ac
cipere zapisovati; n. recipere
žalobu přijmouti; n. dare, pro398]| L-Ě

Nora

fiteri ke službě vojens. se hlá
siti; n. facere dluh do knihy
zapisovati.

nomenclator, is m otrok jmena
osob nějakých udávající, ozna
čovatel.

Nomentum, i 1 m. v Sabinsku;
adj. Nomentános 3.; Nomen
tum, i statek u m. stejnojm.

nomináatim adv. jmenem, jmeno
vitě. |(na úřad).

nomřnátio, Onis f jmenování
nominátus 3. známý, proslulý.
nomíno, are jmenuji, nazývám,

uvádím, zmiňuji 86; udávám,žaluji;© jmenuji,ustanovují
(augurem).

něomisma, tis n peníz, mince.
Němius (-os), i m příjmí Apolli

novo (pastýř).
něn adv. ne, nikoli; non němo

někdo; non nihil něco; nihil
non vše; non se superl. ne
právě..

Nonácris is f hora v Arkadii a
město na úpatí jejím; adj.
Nonacrinus 3. (N. virgo =
Callisto); Nóonácrius 3. arkad
ský; Nonacria, ae f Atalante.

Nónae, árum /f sedmý den mě
síce března, května, července,
října, ostatních pátý.

Nnonágesimus 3. devadesátý.
nonágies adďv.devadesátkrát.
nonaginta devadesát.
nonánus 3. (miles) deváté legio,
nondam aďv. ještě ne, dosud no.
nongenti 3. devět set.
nonne? zda ne? není tomu tak?

neníliž pravda?
nonnémo, inis mnohý.
nonnihil adv. něco, poněkud.
nonnullus 3. některý, jakýsi,

mnohý. [nou, několikráte.
nonnumguam adv. někdy, nejed
nonus 3. devátý ; nona, ae (hora)

čas jídla, (pars) devítina.
nonus decimus 3. devatenáctý.
Nora, ae f tvrz v Kappadokii;

adj. Norensis, e.
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Norba

Norba, ae £ m. v Latiu; adj.
Norbšnus 3. [ve Štýrsku.

Norčia, ae f (Neumarkt) město
Norica, ae /f Noričanka, sestra

krále Vokciona.
Nóricnm, i n země mezi Raetif

a Pannonií,
Nóoricaus 3. adj. norický; N,

ager — Noricum.
norma ae / pravidlo, předpis.
moscíito, re poznávám; zname

nám, pozoruji.
noósco, čre, novi, notum pozná

vám, zvídám, prohlížím; znám;
uznávám, přijímám.

nósmet my.
noster 3. zájm. náš; našinec;

přiznivý, vhodný; nostri naši
lidé, našinci. (krajan.

nostras, tis adj. z naší země,
něta, ae / známka, znak; plur.

list, dopis, písmo; šifra; po
známka, interpunkce, znamén
ko, viněta, druh; mrknutí ja
kožto znamení očima dané;
důtka censorská, pohana, skvr
na; památka.

notábilis, e adj. zaznamenání
hodný, znatelný, znamenitý.

notabiliter aďv. nápadně,
nětátio, onis.f poznamenání,nota

censorova, zaznamenání, volba
(iudicum); pozorování (vitae);
etymologie; líčení, popis.

mětatus 3. znatelný.
notesco,šre, ui známým sestáůvám,
nothus 3. nepravý, nemanželský.
BOtio, onis f vyšetřování; zna

lost, pojem. [vědění.
notitia, ae / známost; znalost,
BOto, re označuji, poznamená

vám, za-, narážím na někoho
(verbis), naznačují; krášlím
(orationem); ukazuji; pozoruji;
potupnou známkou označuji,
tupím, háním, kárám.

notus 3. aďj. známý, osvědčený,
obyčejný (sedes), jistý, subst,známí.

Nětus, i mjižní vítr; vítr vůbeo.395)| L.-Č.

něvas

něvacula ae / břitva.
novális, e adj. nově zoraný;

subst. novale, is u úhor; vzdě
lané pole.

Něvária, ae f m. v sev. Italii.
NOVĚudv. nedávno, před krát

kou dobou.
novellas 3. nový, mladý, nedáv

ný, zánovní; n oppidum ne
dávno podrobený.

Něvember, is m listopad.
něvenděcim devatenáct.
novendiális, e ad; devítidenní,

devět dní trvající; devátého
dne konaný (pulveres, cena).

Novensiles, inmm noví bohové
2 jiných zemí přijatí,

něvěnus 3. po devíti.
Doverca, ae / macecha.
něovereális, e adj. macešský,

nepřátelský.
noví, isse znám, vím.
něvicii, orum m noví otroci;

noví, čerství příchozí do pod
světí.

něvies aďv. devětkrát.
Noěvičdinum, i » 1. město Sues

sionů (Soissons) v belg. Gallii;
2. město (Nouan) Biturigů na
prav. břehu Ligera; 3. město
(Nevers) Aeduů poblíž ústí
Elavera.

novissimě sunerl. adv. posledně.
novitas, tis f novota, neobyčej

nost; nové šlechtictví.
NĚVO,are obnovuji; čistím (mem

bra), opět začínám (pugnaru),
znova zařizuji, znova orám,
přeorávám ; měním; res novoty
zavádím, nepokoje strojím; vy
nalézám, nově tvořím.

něvus 3. adj. nový, mladý, čer
stvý (frumentum, lac), začína
jící (annus:, nově nalezený(are),
nově zavedený (ritus), nově
svlečený (anguis), novi militesnaprotiveferani;© homo.n.
novopečený šlechtic, povýšenec;
novae tabulae nové knihy
dlužní; sub novis v nově (po
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nox Nňůmitor

požáru) zbudovaných směnár
nách; res novae státní, obecní
převraty, nepokoje; nova. orum
novoty; neobyčejný, neslýcha
ný, nebývalý; nezkušený; ay
men novissimum zadn: voj; no
vissimi posledci; konečný, po
slední, nejzazší.

nox, ctis /f noc; spánek, sen;
temnota; slepota; zapomenutí;
smutný stav; multa nocte zanejhlubšího© spánku;| nocte
v noci; person. bohyně Noci.

noxa, ae f škoda, vina, přečin;
trest (mereo). [pek.

noxia, ae f škoda, vina, přestu
noxius 3. udj. škodlivý; vinný,

trestný. [tvaří.
niibecula, ae ./ mráček, frontis na
nůbes, is £ mrak, hejno (volu

erum); chmura, mrákota ; smut
ný stav ; temnota; neštěstí (belli).

nrihbifer 3. mrakonosný.
nůubigěna, ae <. z mraku zplo

zený; Kentaurové jakožto 8y
nové Ixionovi a mračna.

nůbilis, e aďj. na vdaní.
nůbilas 3. adj. zamračený, mra

konosný (auster); temný, tmavý
(Styx, antrum); zachmuřený,
smutný; nubilum, i 2 mrak
(zvl. plur.).

nňibo, čre, psi, ptum vdávám se;
nuptum do, colloco vdávám,
pro-, vy-.

Nůceria, ae f£ m. v Kampanii,
m. v Umbrii; adj. Nůcerinus 3.

nucleus, i m jádro.
nůdius tertius předevčírem.
nůudo, áre obnažuji, odkrývám,

svlékám; tasím; zůstavuji bez
obrany, zbavuji obránců; odha
Jiti (consilium), prozraditi;
messes n. vymlátiti.

nůdus 3. adj. nahý, holý; ne
ozbrojený,bezešjítu; nepokrytý;
bez togy; nechráněný; nepo
hřbený; prázdný, prostý, zba
vený (praesidio); chudý, nuzný397)| L.-Č.

(n. inopsgue); jediný, pouhý;
jednoduchý, bez ozdoby.

nugae, rum f žerty, šprýmy,
áasky.

nngAátor, is m šprýmař.
nigAtovié adv. daemně, špatně,
nngatorius 3. ničemný,daremný.
nugor, Arišašky, šprýmy tropím,

tlachám.
nullus 3. žádný; nikdo; ani

jeden; nnlilum nic; n. non
každý; nullo nikde; bezvý
znamný, nepatrný (nullus fui);
natus nullo patre z neznámého,
nizkého; nenáležitý (vita);
nullus sum jsem mrtev.

num adv. zda, zdali, -li.
Nůma, ae m Pompilius drubý

král říms.; N. Mariius Sabin.
Nůmantia, ae £ m. v Hispanii;

aj. Nůmantinus 3. «příjm.
ml. Scipiona.

nůmen,inis « přikévnutí, pokyn,
vůle. rozkaz boží, moc boží,
božstvo, velebnost božská.

nůměro, are počitám, vypočítá
vám; mám; pokládám; pecu
nia n — ta peníze odpočitané,
hotové; nameratum, i hoto
vost peněžní. (monicky.

nňměrosé aďv. rhvthmicky, har
nůměrovsus 8. četný; rhythmický.
nůměrus, i m počet, «slo, množ

stv:; prázdné čí+lo(==samé nul
ly, nos n. sumus); četa, oddil
(distributi in numeros ; mužstvo
na lodi; numeri mathematika,
astroomie; kostky hrací; mí
sto, stav, význam.váha, vážnost;
čast celku; úřad, povinnost;extra© numerum| beztaktně;
rhythmus. takt harmonie, roz
měr, verš. [midie.

Nnumidae, arum m obyvatelé Nu
Nůmiídia, ae /f země v sev.

Africe; adj. Numidicus 3.
numisma v. nomisma. [(Muro).
Numistro Onisf m. v Lukanii
Nůmitor, is m 1. král albanský,

bratr Amuliův; 2. Rutul.
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namměrius

num márins 3. peněžní; n. iudex
podplacený.

nunimáatus 3. peněžitý, bohatý,
nammus, i » peníz, zvl. sester

cius jakožto malý peníz; malič
kost; plur. peníze.

numguam adďv. nikdy; n. non
vždy; non n. někdy, často;
== non. (brzy — brzy.

nunc av. nyní, teď; nunc—nunc
nuncůpátio, čnis f nazývání,

jmenování; věnování; slavný
slib.

nuncňpo, re jmenem uvádím,
jmenují; ustanovuji; vofa nm.
slavné sliby činím.

nundinae, árum f den trhový,
týdenní trh.

nundinátio, Onis /f obchodní
smlouvání, obchod.

nundínor. ári obchoduji; četně
se scházím; kupuji.

nandínum čas trhu, trh.
nuntia, ae/poselkyně, hlasatelka.
nnntiátio, onis f ohlášení.
nuntio, Are oznamuji, zvěstuji,

hlásím.
nuntius, i m posel, poselství,

zpráva, rozkaz. kdysi.
nůper adv. nedávno; před časem,
nuptiae, rum f zasnoubení;

sňatek, svatba.
nuptiális, e adj. svatební.
nuptus 3. zasnoubený, provdaný;

nupta, ae f paní, chof.
Nursia, ae / m. v Sabinsku;

adj. Nursinus 3.
nůírus, ús / snacha; mladá paní.

obdo

nusguam adďv. nikde; nikdy;
nikam ; k ničemu ; n. essenebýti.

nůuto, are kývám, klátím hlavou,
klátím se, kolísám, padám.

nůtricius 3. adďj.vyživující ; subst,
živitel, pěstoun.

nůtricula, ae/ kojná, pěstounka.
nůtrimen, inis » pokrm.
nutrimentum, i v. předešlé.
nůtrio, ire živím, krmím; růsti

dávám (silvam); léčím (dam
num); (Graeciam n. laskavě
jednám; pěstuji.

nůtrix, cis f živitelka, kojná,
pěstounka, vychovatelka.

nůtas, ús m přikývnutí, pokyn,
vůle; tíže, sklon; svolení;
rozkaa. [skořápkou vůbec.

nux, cis f ořech; plod s tvrdou
Nyctěis dis f — Antiope, do.

Nykteova.
Nyctělius 3. (noční) příjmí Bak

chovo N. latex víno; N.
subst. =—Bacchus.

Nýctiměně, 6s / dc. krále Epo
pea v sovu proměněná.

nympha, ae „/f nověsta; víla,
nymfa ; mladá žena; n. vocalis
ozvěna.

Nymphaeum, i » mys a přístav
poblíže nyn. Kotoru.

Nysa, ae / hora v Indii; adj.
ysaeus 3.

Nýseis, dis f nymphae, víly, jež
Bakcha vychovaly.

Nyseus, i m příjmí Bakchovo.
Nysias, dis/ nysijský (nymphae).
Nysius 3. příjmí Bakchovo.

0.
©! interj. ach! Óót
ob předl. s akk. před (ob ocu

los); za účelem (ob absolven

čbambůlo, ara obcházím, chodím
kolem, mimo.

čbarmo, re ozbrojuji.
dum); pro (ob eam causam, | čháro, are oborati, přeorati.
guam ob rem); ob hoc proto. | obdo, čre, didi, ditum před něco

obaeratus 3.
suost. dlužník.399]| L.-Č.adj. zadlužený; |

postaviti něco, fores o. zavříti;
latus apertum o. vystaviti.
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obdormiscoa
obdormisco, čre usnouti.
obdůco, čre, xi, ctum vedu ko

lem (fossam), obvádím; pota
huji, povlékám, pokrývám (pas
cua iunco); obkličuji, zahaluji,
nocte obducíš za tmavé noci,
obductus mraky pokrytý, za
chmuřený; frontem o. zachmu
řiti; venenum o. jed vypiti;
dolorem o. verbis skrýfti, zata
jiti. [čince při popravě).

obductio, onie / zahalení (zlo
obdůresco, čre tvrdnu, necitel

ným, nepřístupným se stávám.
obdůro, re vytrvati.
čběliscus, i m zašpičatělý sloup,

obelisk.
čbeo, ire, ii, tum jdu k něčemu,

někam; zacházím, zapadám;
obcházím; obkličuji, pokrývám
(clipeum pellis); procházím,
procestovati (provinciam); v ře
či probírám (omnes civitates);
visu 0. zrakem měřím; podni
kám, konám, zastávám (mu
nia); vadimonium o. v určitý
den k soudu se dostavuji; mor
tem, diem supremum O0.ze
mříti; diem o. lhůtu dodržeti.

čběguito, re kolem něčehojez
dím, proti něčemu najíždím,

čberro,šre kolembloudím,těkám.
oběsus 83.vykrmený, tučný; na

běhlý, tlustý (fauces); líný,
hloupý (iuvenis naris obesae).

čobex, icis (obiex) závora, hráz,
překážka.

obiáceo, re, ui ležím u něčeho,
před něčím.

obicio, čre, ičci, iectum vstříc
vrhám, předhazuji; v cestu sta
vím, zatarasiti; vyčítám, vytý
kám; ©. me v cestu se stavím,
vestu zastupuji, vrhám se; spem,
terrorem o. působím, vzbuzuji.

obiectátio, onis f výčitka.
obiecto, re vysazuji, vydávám,

caput fretis ponořuji; periculis
v šancedávám; vytýkám, vyčí
tám (probrum alicui).

401) L.-Č.

oblivičsus

obiectus 3. naproti ležící; vy
daný (fortunae).

obiectus, is m výběžek, výspa;
položení před něčím, záštita;
zjev (repentinus).

obiex v. obex.
obirátus 3. rozhněvaný.
čbítus, is m západ, zahynutí,

zmar, smrt.
obiurgátio, Gnis f vyplísnění,

pokárání, pohanění.
obiurgátor, is m karatel, hánce.
obiurgo, are fupím, kárám, vý

čitky činím.
oblectámen, inis n kratochvíle.
oblectamentum, i potěcha, vy

ražení. (ražení.
oblectátio, Onisf potěšení, vy
oblecto. áre těším, bavím; pří

jemně trávím (tempus studio).
oblido, čre, si, sum stisknouti.
oblígátio, onis / závaznost, zá

vazek.
oblígo, are zavazuji, ob-; povin

ností nějakou zavazuji; zasta
vuji, hypothekou obtěžuji (prae
dia); fidem meam o. čestným
slovem se zaručuji; iudicio
alguem překážím, bráním.

oblimo, áre zablátiti, zbahniti;
probýřiti.

oblíno, čre, lévi, tum natírám,
po-; zamazati; poskvrniti, po
tupiti; oratio oblita přeplněná.

oblhgué adv. šikmo, úkosem,
napříč.

obliguo, are šikmo, stranou ří
dím, zahýbám, křivím.

obliguus 8. adďj. šikmý, kosý,
příční; nepřímý; ab obliguo
se strany, [mizím.

oblítesco, čre, ui skrývám se,
oblittero, šre vymazati, v zapo

menutí uvésti; oblitterari in
animo v zapomenutí přijíti.

oblivio, onis / zapomenutí; lex
o — nie zákon milosti, amnestie.

oblivičsus 3. zapomněnlivý; za
pomenutí působící.
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obliviscor

obliviscor, i, litus sum zapomí
nám; nemám zření k.., ne
dbám; oblitus má také význ.
pro.

oblivium, i » zapomenutí.
oblongus 3. podlouhlý.
obloguor, i, cůtus sum odmlou

vám, odporuji; zpěvem prová
zím.

oblnetor, šri vzpírám se.
obmolior, fri zahraditi, v cestu

navaliti, zacpati.
obmurmůro, are k něčemu, při

něčem mručím. [ztichnouti.
obmiitesco, čre, ui oněměti,
obnátus 3. na néčem vyrostlý.
obnitor, i, xus sum opírám 88,

vz — se.
obnixé aďv. úsilně, horlivě.
obnixus 3. vytrvalý, pevný.
obnoxié adv. bázlivě, poníženě,
obnoxius 3. vinný, provinilý;

poddaný, poslušný, ochotný;
zavůzaný, závislý na něčem
(luna radiis fratris); bázlivý,ponižený,otrocký| (facies);
v šanc vydaný, vystavený (bello,
igni); obnoxium est jest nebez
pečno. řený

obntibilus 3. zamračený, zachmu
obnůbo, čre, psi, ptum zahaluji

(caput).
obnuntiátio, Onisf ohlášení ne

přiznivého znamení.
obnuntio, are ohlašuji nešťastné

znamení. (poddaný.
oboediens tis aďj.poslušný; subst,
oboedienter adďv. poslušně, 0

chotně.
oboedientia, ae / poslušnost.
oboedio ire poslouchám.
čběrior,iri, ortus sum nastávám,

vzníkám, objeviti se, ukázati
se, vytrysknouti (lacrimae).

obrepo, čre. psi, ptům přikrá
dám se, překvapiti, zastihnouti.

Obrima, ae f přítok Maiandru.
obrěgátio, Onis/ návrh na zru

šení. [šiti.
obrógo, are zákon částečně zru408)| L.-Č

obsěro

obruo, čre, ui, tum zahrabati,
zasypati; přeplniti; pokrýti,
zahaliti; obrui býti tísněn, vě
zeti; vitiis obrutum esse ve va
dách, v hříších se broditi.

obrussa, ae /f zkouška zlata
ohněm, prubířský kámen.

obsaepio, ire zahraditi, plotem
obehnati; nepřístupným učiniti.

obscéně adďv. necudně, nezpů
sobně. cudnost.

obscenitas, tis f nemravnost. ne
obscénus 3. nepříznivý, nešťast

ný, neštěstí přinášející (volu
cres, pupp:s); hanebný, šered
ný, hnusný, necudný, nemra
vný; obscenum, i zúd pohlavní.obscurátio,onis„/f| zatmění,
temnota.

obsctiré adv. temně, nejasně;
tajně, nepozorovaně.

obsetritas, tis f temnost, nejasnost,nesrozumitelnost;| níz
k«st, nízký rod.

obseňiro, re zatemňuji, světla
zbavuji, nezřetelným činím, za
haluji, nejasně vyslovuji; zata
juji, zamlčuji; neplatným či
ním. v zapomenutí uvádím.

obseřirus 3. temný, tmou zaha
lený; nejasný, nesrozumitelný;
neznámý, nízký. nepatrný (lo
cus, homo); potměšilý.

obsecrátio, onis © zapřísahání,
vzývání, veřejná modlitba.

obseero. re zapřísahám,vzývám,
prosím.

obsecundo. are vyhovuji, jsem
po vůli, přeji někomu.

obsěgnens, tis aďj. povolný.
obsěguenter adv. ochotně, po

volně. (slušnost, ochota.
obsěguentia, ae / povolnost, po
obxěguium, 2 povolnost, posluš

nost.
obsěgnor, i, cůtus sum po vůli

jsem, vyhovuji, poslouchám
obsěro, are zavírám.
obsěro, čre, čvi, itum osévám,

osazuji, pokrývám.
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observans

observans, tis adj. vysoce si vá
žící (tui).

ebservantia, ae /f pozornost,
vzdaivání úcty, vážnost, úcta.

observátio, onis / pozorování;
péče, přesnost.

observito, are pilně pozoruji.
observo, re pozoruji, čihám,

hlídám; počítám, zachovávám,
šetřim; ctím.

obses, dis c.rukojmí, zastavenec.
obsessio, onisfobležení, sevření.
obsessor, is m obyvatel (agua

rmm); oblehatel, dobyvatel.
obsideo, Sre, sédi, esum zdržuji

se někde, zaujímám ; obléhám,
ovládám, v moci mám, střežím,
obkličuji; zaměstnávám; číhám
na něco. tíseň.

obsidio, Onis/ obležení, sklíčeni,
obsidium, i 2 v. obsidio.
obsido, čre obsaditi, oblehnouti.
obsignátor, is m pečetitel.
obsigno, áre zapečetiti,potvrditi.
obsísto, čre, stiti na odpor se

stavím ; consiliis záměry mařím;
obstitus v. obstita.

obsitns 3. osetý, po-, pokrytý.
obsělesco, čre, lévi, 6tum zasta

rati, opotřebovati se, z užívání
vyjíti, odumříti, na ceně poz
býti.

obsěleté adv. ošuměle (vestitus).
obsěletus 3. adi. zastaralý, obnošený,vefchý,| bezcenný;

sprostý, všední.
obsonium, i » zákusek, příkrm.
obsono, áre do kuchyně naku

puji; přikusuji, za — (famem).
obstetríx, cis £ bába porodní
obstináate adv. zatvrzele, tvrdo

šíjně, urputně, neustunně.
obstinátio, onis f vytrvalost,

tvrdošíjnost.
obstinAátus 3. neustupný, vytiva

lý, tvrdošíjný.
obstíno, are na něčemneustupně

trvám, pevně si umíniti.
obstipus 3. nakloněný, ku předu

sklopený (caput).405)| L.-Č.

obtingo

obsto, are, stíti v cestě stojím,
překážím, vadím.

obstrěpo, čre, ui, itum hlučím
proti něčemu, přehlušuji, hu
kotem kolem napiňuji; hlu
kem přerušuji.

obstringo, čre, nxi, ctum zava
zuji, zaplétám (aere alieno)
zamotávám, poutím, zavazuj“
si někoho (beneficio).

obstruetio, —is Jf zastavení,
uzavření.

obstruo, čre, xi, ctum zatarasiti,
zastavěti, na-, zahraditi, ucpati.

obstůpěťácio, čre, féci, factum
v úžas uvádím, omámiti.

obstnpesco, čre, ui užasnouti,
ztrnouti.

obsum, esse, obfui v cestě jsem,
překážím, škodím.

obsuo, čre, ui, utum přišívám,
se —; zahraditi, ucpati

obsurdesco, čre hluchuu, ohluch
nouti; sluchu nedávám.

obtěgo, čre, xi, otum pokrývám,
zahaluji, chráním; zatajuji

obtemperátio, onisf poslušnost,
obtempero Are poslouchám.
obtendo. čre před někým rozestí

rám (nebulam), prostírám (pase.
p. 86); předstírám; zahaluji.

obtentus, U-mzastření; záminka.
obtěro, čre, trivi, tritum roze

tříti, rozmačkati, potříti, zni
čiti, atenčiti, zlehčiti.

obtestatio, onis / zapřísahání;
„£. nalehavé prosby. [prosim,

obtestor, ari zapřisahám, snažně
obtexo, čre, ui xtum přetkávam,

obe-. zahaluji (caelum umbra).
obticesco, čre umlknouti, od

mlčeti se.
obtineo, 6re, ui, entum držím,

v moci mám; obdržeti, dostati,
udržeti; obsaditi, opanovati;
provésti, obhújíti, dokázati (cau
sam, sententiam); © platnostá
trvám, udržuji se (fama).

ootinxo, čre, igi, aotum připad
nouti; státi Bo.

[406



obtorpesco

obtorpesco, šŠre, ui ztuhnouti,
zkoprněti.

obtorgueo, Sre, si, tum otáčím.
obtrectátio, Onis / zlehčování,

závist. nepřízeň, sočení,
obtrectátor, is m. zlehčovatel,

závistník, sok.
obtrecto, Are zlehčuji, snižuji.
obtrunco, Are ořezávám, rozse

kati, porubati.
obtando, čre, tůdi, úsum otu

puji, oslabují, aures omamuji;
obtěžuji; zmírniti (aegritudi
nem).

obturbo, re ve zmatekuvádím.
obtřiro, Are zacpati (aures).
obtrisus 3. otupělý, oslabený,

ochablý.
obtutus, ús m pohled.
obumbro. šre zastíniti, zahaliti,

zatemniti; zakrýti; hájiti.
obuncus 3. zahnutý.
obaustus 3. opálený, gelu: na

mrzlý |zahraditi.
obvallo, re náspem obehnati,
obvěnio, ire, věni, ventum vstříc

jdu; nahoditisek..; dostávám
se, připadám komu; přihoditi se.

obversor, ari před něčím sem
fam se pohybuji, ukazuji 80;
tanu (animo, ante oculos).

obversus 3. obrácený.
obviam aďv. vstříc, v ústrety,

naproti; o. ire cupiditatibus,
sceleri a pod. přítrž učiniti.

obvins 3. adj. vstříc jdoucí,
v cestě stojící; ©. sum (fio)
alcui potkávám 80; adďv. na
proti; comitas o. úslužná.

obvolvo, čre, vi, útum zahaliti.
oceaeco, are oslepiti; neviditel

ným, nesrozumitelným učiniti;
zaslepiti; umrtviti.

occallesco, ěre, ui tlustou kůži
dostávám, tvrdnu (rostro v z0
bák).

occáno, Šre, ui zatroubiti.
occásio, onis f příležitost, vhod

ná doba. [smrt,
occásus, Us m pád, západ, zánik,
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occuIT0

occátio, onis f vláčení.
occento, are posměšnoupísnička

zpívám.
occidens, tis m západ.
oceidio, onis f pobitf, zahlazení,

zničení.
oceido, čre, cidi, cásum klesám,

padám, zapadám; zahynouti.
occido, Šre, cidi, cisum zabiti,

zavražditi, pobiti, porubati; trá
piti (rogando).

occidnus 3. adj. zapadající; zá
padní; smrti blízký (senecta).

occino, čre, ui naproti zazpívati,
zakrákati.

occipio, čre, cépi, ceptum začí
nám (i nepřech.) podnikám,

occisio, Onis f zabití, po-.
oceludo, Sre, si, sum zavírám,

při-.
occo, re vláčím.
occůbo, re (mrtev) ležím.
occulco, are zašlapati, po-.
occůlo, čre, ui, ultum skrývám,

za-, zahaluji.
oceultátio, Onis f zatajování,

ukrývání. [ukrývač.
occultátor, is m. zatajovatel,
oceulte adv. tajně, skrytě.
oceulto, are skrývám, tajím.
oceultum, i 2 úkryt, skrýše;

plur. tajemství; in ocoulto esse
utajen býti.

occultus 3. skrytý, zatajený,taj
ný; homo o. uzavřený.

oceumbo, Sre, cůbui, itum pod
lehnouti.

occupatio, Onis /f obsazení; za
ujetí; předjetí v řeči; zaměstnání;occupationes© publicae
nepokoje obecné.

occupátus 3. zaměstnaný.
occupo, áre obsazuji, zaujímám,

zmocniti se, uvázati se v něco;
zaměstnávám, pass. jsem za
městnán, zabaven; předstihuji,
předcházím; přepadám, překva
puji; pecuniam o. ukládám.

Ooceurro, čre, curri, cursum na
proti běžím, předcházím, zame
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occursátio

ziti; potkávám; odpírám; na
pomoc spěchám, namanouti se;
ooulis o. tanu; utkati se; odvě
titi (diotis); in mentem o. na
padnouti.

oceursátio, Onisf£potkávání.
OCCUTSO,šre potkávám ; napadám,

útočím; přicházím k (portis),
chvátám k něčemu.

occursus, Us m potkávání se.
Ocěšnus, i m šíré moře, okean

vůbec; moře Atlantské, moře
Severní zvláště; bůh vodstva.

čcellus, i m očko.
Ocelum, i n pohraničné město

Graiocellů. [chlejší.
Ocior, us (superl. ocissimus) ry
ocius (ooissimě) adv. rychleji,

dříve; ocius serius dříve neb
později.

Ocnus, i m zakladatel Mantue.
ocrea, ae f holeň (železná neb

kožená).
ocreatus 3. holení opatřený.
Ocriculum, i n m. v Umbrii;

adj. Ocriculanus 3.
Ocrisia, aef matka Servia Tullia.
Octávidnus 8. adj. Oktaviův;

plur vojíni Oktaviovi; jmeno
Augustovo po adopci Caesarem.

Octávius, m rod římský: 1. M.
O. velitel loďstva Pompeiova;
2. Cn. O. konsul s Cinnou aj.

octávus 3. osmý; o. pars osmina;
octávum adďv.po osmé.

octies osmkrát.
octingentesimu$ 3. osmistý.
octingenti 3. osm set.
octipes, dis adj. osminohý.
octo čísl, osm.
October, bris m říjen.
Octodiirns, i m místo Veragrů

v Alpách Peninských.
octogeni, 3. čísl. po osmi stech.
Octogesa, ae f město hispanské

při ústí řeky Sicoris do Iberu.
octogésimus 3 čísl. osmdemátý.
octoginta čísl. osmdesát.
octoiůgis, e aďj. osmispřežní. —
Octolophus, i m m. v Thessalii.
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Oebálus

octóni 3. čísl. po osmi; anni osm.
octophěron, 1 n nosítka osmi

nosiči nesená.
octuplus 3. osmeronásobný.
octussis, is m osm assů.
čcůlus, i m oko; pupeneo;

stkvost; pl. oči, zrak.
cypeté, 6s f (rychloletá)harpyje.

Ocyrho8, 8s / dcera Chironova.
di, isse nenávidím, nemám rád.
čdičsě adďv.protivně.
čdiosus 3. nenáviděný, obtížný,

protivný, nepříjemný, mrzutý.
čdium, i » nenávist, záští, ne

libost; předmět nenávisti.
Oděmantes, um m národ v Thra

kii; adj. Odomanticus 3.
čdor, is m vůně, zápach, výpar;

tušení. (čich.
odorátio, onis / čichání; plur.
čdoratus, ús m čich.
odorátus 3. vonný.
čdorifer 3. adj. voňavky vyrá

bějící (gens).
čdoro, šre vonným činím.
Odoror, šri větřim (cibum), čeni

obám; vyslíditi (omnia); při
čichnouti k.. (philosophiam).

odčrus 3. vonný; větřící (ca
num vis).

Odrýsae, šrum m nár. v Thrakii;
adj. Odrýsius 3. (O. tyrannus
= Tereus).

Odršsii, orum m Thrakové.
Odyssea, ae /f 1. báseň Home“

rova; 2. L. Andronika.
Oeňgrus, i m král thracký, oteo

Orfeův; adj. Oešgrius 3.
thracký; O. nervi kytara Or
feova.

Oebalia ae/ starý název Tarenta.
Oebělus, i m král spartský, děd

Heleni ; král kaprejský; adj.
Oebálins 3. spartský, O. puer
Hyakinthos; sabinský (Titus);
Oebělis nympha — Helena;
Oebalides matres římské neb
sabinské; Oebalides. ae m po
tomek Oebalův.
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Oechalia

Oechalia. ae f m. na Euboi;
obyv. Oechalis, dis f.

Oeclides, ae „ Amfiaraus.
Oedipus, č418, i m syn Laiův a

Iokastin. král thebský; fra
goedie Sofokleova.

Oeneus, i m král kalydonský,
otac Meleagrův; adj. Oeneus 3.

Oeniádae, šrum m národ v Akar
nanii.

Oeniděs, ae m potomek Oeneův,
na př. Meleager, Diomedes.

Oeno0€, 68sf m. v Attice.
Oeněmáus, i m král elidský,

otec Hippodamein.
Oenčně, 86s / nymfa,

Paridova.
Oeněpia. ae fstarý název Aiginy.
Oenotrius (-us) 3. adj. italský

(Oenotria jihových. Italie).
Oenus, untis m řeka v Lakonice.
oestrus, i m sršeň.
Oeta, ae/ pohoří mezi Makedonií

a Thossalií; adj. Oetaeus 3.
offa, ae / sousto.
offendo, čre, di, eum naraziti,

u-; přepadnouti, na-, posti
hnouti; škodu vzíti; pochybiti;
pass. horšiti 86.

offensa, ae / urážka; nepřízeň,
nemilost.

offensio, onis f/ náraz, úraz, ne
hoda, nezdar; urážka, nevole,
rozhořčení, mrzutost; choroba.

offensiuncula, ae / porážka,
nezdar menšího významu.

offenso, áre narážím.
offensus 3. uražený, popuzený;

nelibost budící.
offero, ferre, obtuli, oblatum

vstříc nesu, podávám, nabízím;
pass. nahoditi, namanouti se;
o. me vydávám se, odvažuji se
(periculo), potkávám, v cestu
se stavím, protivím se; posky
tuji, prokazuji (bonum); způ
sobiti (mortem).

officina. ae ./ dílna, továrna; o.
armorum zbrojírna.

L.-Č.

milenka
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ollns

officio, čre, eci, ectum zatarasiti,
v cestu vstoupiti, uzavříti, po
staviti se proti.., .překážeti,
brániti, skoditi.

officiose adv. ochotně.
officiósus 3. ochotný, úslužný,

labor z lásky, z ochoty.
officinm, i n povinnost, poslušenství,poddanost;| služba,

úřad; řízení; o. praesto služby
konám ; officia facio zdvořilosti
prokazuji. „upevňuji.

ofňgo, čre, xi, xum zarážím,
offulgeo, Sre, ei vstříc zářím.
offundo, čre vylévám, roz-, šířím
Ogýgia, ae f dc. Amfionova a

Niobina; ostrov nymfy Kalypso
u Italie; adj. Ogýgius 3. theb
ský; O. deus — Bacchus.

Ghé interj. dost! zadrž!
Oileus, i m král lokridský, oteo

Aiantův.
člea, ae f oliva.
člěAginus (-eus, -ius) 3. olivový.
čleárius 8. olejný. olejový.
Olěňros, 1 f ostrov kykladský.
člěňster, ri m divoká oliva.
Olěnins 3. adj. z Olenu, olenský

(m. achajské); O. capella —
Amalthea.

člens, tis aďj. vonný (ramus);
páchnoucí, zapáchající.

čleo, 6re, ui vonim, páchnu (me
taf. prozrazuji).

čleum, i n olej; zápasiště.
oWfňeio,čre, fěci, factum čichám,

větřím.
olidas 3. páchnoucí “caprae).
olim av. kdysi, někdy, před

časy; přiště, budoucně.
člitor, is m zelinář.
člitorius 3. zelinářský.
člhva, ae / oliva (plod); ratolest

olivová; hůl olivová.
čhvifer 3. aďj. olivonosný.
člhvum, i » olej.
Ollovico, onis m král Nitiobrigů.
ollus 3.. arch. místo ille.
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člor

člar, is m labuť.
člorinas 3. labutí.
člus «holus) eris n zelenina.
čluscůlum, i n trochu zeleniny.
Člympia, ae f místo v Elidě;

ad). Olympiens 3. a Olympius
8.; Olympium, i » chrám Jova
Olympijského; Olympia, Orum
n hry olympijské každého 4.
roku konané.

Olympias, dis f choťFilippova,
matka Alexandra W.

olympias, dis / období čtyřlet,jednotkaletopočtu| řeckého
(776 př. K. zač.)

Olympiodorus, i m učitel Epa
minondův hry na flétnu.

Olympus, i m hora na hran.
thessalsko-maked., sfdlo bohů;
bás. nebe.

Olympus,i fm. v Lykii podho
rou téhož jmena.

Olympus, i m slavný pištec, žák
Marsyův s Panem závodivší.

Olynthus, i f město na Chal
kidice; adj. Olynthius 3.

čmásum, i 1 drštka.
omen, inis » znamení, předzvěst;

o. in alguid vertere zjev nějaký
vyklaidati jako .: úkon 8auspi
ciemi spojený, úkon slavnostní.

dGminor, ári věšťím, předvídám,
tuším; verba male ominata ne
blahá, zlověstná.

omitto, čre, si, ssum pouštím,
zanechávám. opomíjím; ne
dbám; pomlčeti.

omnifer 3. ad). vše nosící.
omnigěnus 3. všeliký.
omnino av. zcela, celkem, vů

bec, vesměs, všeho všudy.
omnipňrens, ti8 adj. vše rodící.
omnipětens, tis acdj.všemohoncí.
omnis, e každý. veškerý, všeliký;

celý; omnes všichni.
čnÁger, ri m divoký osel.
Onchestus, if m. v Boiotii, řeka

v Thessalii; adj. Onchestius 8.
Oněrárius 3. adďj.nákladní.413]| L.-Č.

Ophtúsius

čněro, šre obtížiti, naložiti; ob
těžovati, z-, zhoršovati; divi
$iis o. obohatiti.

čněrosus 3. obtížný, těžký,
tisnící. [obtíž

Čnus, eris n břímě,náklad, tíha,
dnustav 3. adj. obtížený; plný.
Ččnyx, chis m drahokam žlutavé

barvy; nádobka namast z něho
zhotovená.

čpácitas, tis / zastínění, stín.
Čpáco, áre zastiňuji.
Čpácus 3. stinný; stínící; temný,

tmavý.
čpella, ae / prácička, službička.
čpěra, ae „f práce, přičinění,

úsilí; služba, přispění, pomoc;
soudní vyšetřování a přispění
(o. forensis); čas, pokdy; o.
dare přičiniti se, snažiti se, vě
novati se; non est mihi operae
nezáleží mi na tom, nemám
chuti do toho; Konkr. náden
ník, najatý pomocník; operaetheatralestleskačiza© mzdu
najatí.

čpěrárius 3. adj. dělný; subst.
děiník, nádenník, [víko.

čpěrimentam, i 1 přikrývka,
čpěrio, ire, ui, rtum pokrývám,

při-, zahaluji; pochovávám, po
hřbívám; hanbou pokrývám;
zatajuji; zavírám.

Čpěror, Ari pracuji, zaměstnán
jsem, zabývám se.

Čpěrose adv. pracně, namáhavě,
úsilovně.

Oopěrosus 3. zaměstnaný, činný,
pracovitý; účinný (herba); pra
cný, obtížný (labor); umělý, ná“
kladný (sepulerum); těžko zje
dnatelný, práci působící (divi-.
tiae).

opertus 3. skrytý; opertum,i n
tajematví, tajnost, tajné místo.

Opes v. ops.
Óphičnides, ae m syn Ofionův

Amycus.
Ophiisius 3. ofuský, kyperský.
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čpiler optimštěs

čpifer 3. adj. pomoc přinášející,
pomocný.

čpifex, icis c dělník, řemeslník,
zhotovitel, původce.

Opilio, onis m ovčák.
Opimlánum (vinum) víno za

konsulatu Opimiova vylisované
(120).

opimus 8. tučný, žírný, úrodný,
bojný, bohatý; opima spolia
zbroj nepříteli v bitvě odňatá.

čpinabilis, e adj. domnělý,
opinátio, onis £ domněnka.
opinator, is m ftušitel, dohado

vatel.
opinátus 3. domnělý,
čpinio, Onief mínění, domněnka;

tušení, nadání, očekávání; po
věst;praeter opinionem mimona
dání, nade vše očekávání ; prae
bere o—m pugnantium vzbu
zovati zdání..; o. deorum před
stava, tušení bohů, víra v bohy

Opiniosus 3. plný domněnek.
čpinor, ári domnívám se, tuším

představu mám, domýšlím se.
čpípáre adv. nádherně.
Ópis, is / 1. nymfa z družiny

Dianiny; 2. Najadka.
čpitůlor, ari pomáhám.
čportet, Sre, uit jest třeba, sluší

se, má Be, musí.
oppědo, čre na někoho bzdíti

(výraz pohrdavého jednání).
'opperior, iri, rtus sum čekám;

unum diem o. jeden den odpo
čívám.

oppěto, čre, ii, itum vstříc jdu,
podstupuji (mortem).

oppídanus, i m městský, malo-;
měšťan. jvelmi hodně.

oppido aďv, značně, velice,
oppidůlum, i n městečko. (les.
oppidum, i n město; opevněný
oppigněro, šre v zástavu dávám.
oppilo. are zavříti, zatarasiti.
Oppius, a rod říms.: C. O. přítel

Caesarův; L O. rytíř; P O.guaestor© Ciceronemhájený;
adj. Oppius 3. od tribuna lidu

415) L.-Č.

O. O.; O. mons jeden ze dvou
pahorků esguilinských.

oppleo, re, 6vi, 6tum naplňuji,
obsazuji.

opplóro, áre plakati před někým.
Oppono, čre, sui, sifum naproti

na odpor stavím, namítám;
pass. vadím, překážím; se o.
vystaviti se, vydati se, čeliti.

opportiiné adv. příležitě, vhod.
opportunitas, tis / příznivémí

sto, příhodnost, příležitost; pra
vý čas; výhoda.

opportůnus 3. adj. příhodný,
vhodný, případný, příznivý,
způsobilý; vw šance vydaný
(eruptioni). (klad.

oppěsítio, onis f£protiva, proti
oppositus 3. naproti postavený,

v šance vydaný.
oppositus, s m nastavení.
oppressio, onis „/f potlačení,

útisk ; násilné obsazení (curiae),
opprimo, Šre, pressi, pressum

utlačiti, potlačiti, přemáhám,
hubím, ničím, přepadám,zabiti;
se oppresso kdyby sám zahynul;
překvapiti (inopinantem); op
primi podlehnouti.

opprobrium, i » výčitka, potupa.
oppagnátio, onis f£ dobývání,

obležení. (dobyvatel.
oppugnátor, is m. oblehatel,
oppugno, are dobývám, obléhám,

dorážím,
(ops) opis, opem, ope f moc, po

moc; Opes, um prostředky, bo
hatství, moc, moc válečná,
vojsko.

Ops, ie.f zamějako matka plodin,
symbol úrody a hojnosti, s Ky
belou raměňovaná.

opsonium v. obs—.
optábilis, e adj. žádoucí.
optátio, Onis/ přání, žádání si.
optaátum, i 2 přání.
optatus 3. žádoucí, vítaný.
optimátes, ium (um) m šlechta,

aristokraté, strana Konserva
tivní.

[416



optimě črlor

optimě adv. nejlépe, výborně.
optimus 3. nejlepší, superl. od

bonus. (vůle.
optio, Onis f volba, svobodná
optio, Onis m pomocník, zvl. set

níkův.
optivus3 zvolený, vy-, vyžádaný.
opto, are volím; přeji, žádám si.
optumus 3. v optimus.
opulens v opulentus.opulenteradv.bohatě.| [vliv.
čpůlentia, ae f bohatství, moc,
čpůlento, šre obohatiti.
opulentus 3. adj. bohatý, zámož

ný, mocný; úrodný
čpus, Šris 2 dílo, práce; stavba;

hráze, opevnění; plwr, válečné
(obléhací a dobývací) přístroje;
nimio opere příliš; uno opere
neustále.

čpus est jest třeba,
čpuscůlum, i » dílko.
ora, ae f kraj, břeh, pobřeží,

hranice, krajina, pás, zeměpás,
pásmo nebeské; začátek.

oráculum, i n věštba, věštírna.
orátio, nis./ řeč,přednáška, před

nes; výřečnost.
orátiuncůla, ae f malá řeč.
orator, is m řečník, vyslanec.
oratorie aďv. řečnicky, jak se

na řečníka sluší.
orátorius 3. adj. řečnický, řeč

níku slušící.
oratus, Us m prošení.
orbátor, is m rodičů neb dítek

zbavující.
orbis, is m kruh, okrsek země;

kruh —postavení vojska obran
né; perioda; oběh; o. terrarun
okrsek zemský; celý svět; o.
signifer zvířetník; o. lacteus
mléčná dráha.

orbita, ae / kolej (stopa kola).
orbitas, tis f osiřelost, siroba.
orbo, are osiřelýmčiním, olupuji,

zbavuji.
orbus 3. sirý. osiřelý, bezdětný;

zbavený.
orca, ae f káď (podlouilá)417]| L+Č.

Orchamus, i m král babylonský,
otec Leukothoin.

orchas, dis f druh oliv.
Orchóoměnos, i m m. v Boiotii;

vArkadii; adj. Orchóměnius3.
Orcus, i m bůh podsvětí a pod

světí samo.
ordeum v. hordeum.
Orcynia silva / řeckýnázev lesa

Hercynského.
ordinárius 3. řádný. (řádku.
ordináte adv. spořádaně,po po
ordinatim adv. pořadem,dle řad,

po četách.
ordino, are pořádám, zařizuji,

stanovím, rozvrhuji.
ordior, iri, Orsus sum počínám,

vycházím od něčeho; dávám se
do něčeho.

ordo, inis m řada, řád, pořádek;
postup; třída, stav; četa, set
nina, setník; extra ordinem
mimořádně; ex ordine po po
řádku, za sebou; in ordine po
řadě.

oreas, dis f nymfa horská.
Orestae, šrum m národ v Make

donii; země jejich Orestis,
dis f.

Orestes, is (ae) m syn Agamem
nonův a Klytaimestřin, bratr
Ifigeniin; adj. Orestěus 3.

Orestilla, ae £ Aurelia chof Ka
tilinova. [vetský.

Orgetorix, igis m šlechtic hel
orgia, orum » orgie, slavnost

Bakchova.
črichalcum, i » mosaz.
Oricum, in Erico méstov Epeiru.
oriens, tis m jitro, vzcházející

den, východ slunce; Východ
jakožto země.

Orig6, inis f původ, počátek, rod,
praotec; město, země mateřská.

Orion, is m obrovský lovec, po
němž souhvězdí nazváno.

črior, iri, ortus sum vznikám,
povstávám, pocházím, vy-, Vz-;
pramením; 801 oriens východ
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Oritáni Otho

Oritťáni, orum m obyv. m. Orea
„„na Euboli.
Orithyia, ae f dc. Erechtheova,

matka Kalaidova a Zetova.
eriundus 3. pocházející.
Orměnis dis £ Astydamia, vnuč

ka Ormenova.
ernámentum, i 2 výstroj, vý

zbroj, výprava; ozdoba, okrasa.
ernate av. ozdobně, úpravně.
ernatrix, cis f kadeřnice.
ernatus 3. vypravený, úpravný,

ozdobný, nádherný, uhlazený.
ornatus, is m úprava, výstroj,

oblek, roucho.
Orni, orum m tvrz na polou

ostrově thrackém.
orno, Are vystrojuji, zdobím;

strojím, vyznamenávám, vy
chvaluji.

ornus, i /habr.
$ro, are mluvím, slovo mám, řeč

ním; prosím, žádám; proje
dnávám, vy-; modlím 8e.

Oroanda, Orum 1 m. v Pisidii.
Oroetes, ae m vojevůdce Dariův,

jenž Polykrata uktižoval.
Orontes, ae m řeka v Syrii; vůdce

Lykiů pod Aeneou.
Oropos i m m. v Boiotii na hra

nicích Attiky.
Orpheus, i m pěvec thracký;

adj. Orpheus 3. [slova.
ersa, Orum « počátek, podnik;
orsas, ús m počátek.
Orthosia, ae / m. ve Foinikii;

v Karii.
Ortona, ae f m. v Latiu. ([zení.
ortus, Us východ,původ,naro
Ortýgia, ae / starší název Delu;

starší název Efesu; ostrov u
Syrakus.

čryza, ae f rýže.
Os, Oris = ústa, obličej, tvář;

ústí, otvor; pramen (Timavi).
čs, ossis u kost.
oscen,inis c. pták hlasem věštebné

znamení dávající.
Oscenses, ium m obyv. města

Osca v sev. vých. Hispanii.419]| L.-C.

Osci, Orum m národ v Kampanii:
aj. Oscus 3.

oscillum, i » malá maska.
osritans, tis aďj. zívající, ne

dbalý, nepozorný. [dbale.
oscitanter aďv. nepozorně, ne
oscito, are, oscitor, ari zívám;

nečinný jsem.
oseulátio, onis f líbání.
oseůlor, ári líbám ; koketuji s ně

čím (scientiam). [políbení.
osculum, i » ústečka; hubička,
Osi, orum m kmen germ. mezi

Odrou a Vislou.
Osiris, is (dis) m bůh aegyptský,

manžel |sidin.
Osismi, Orum m kmen gallský v

nyn. Bretagni.
Osphágus, i m řekav Makedonii.
Ossa, ae f hora v Thessalii; adj.

Ossaeus 3
ostendo, čre, di — ukazuji, řečí

dokazuji, oznamuji; o. me pro
kazuji se.

ostentátio, Onis f ukazováni;
okazalost, chlouba. [bač.

ostentAtor, is mchlubil, vychlou
ostentó, are ukazuji; honosím,

chlubím se; na jevo dávám;
slibuji; na výstrahu ukazuji.

ostentum, i 1 úkaz podivný, div,
zázrak.

ostentus, ús mukazování; důkaz;
odiv; klam. [dveřné.

ostiárium, i » daň ze dveři,
ostiňtim adv. dům od domu
Ostiensis, e 11j. ostijský (Ostia,

orum z při ústí Tiberu); incom
modum pohroma mořskými lu
piči způsobená

ostinm, i n ústí, dvéře, vchod.
ostrea, aef ostreum, i n ústřice,
ostrifer 3. adj na ústřicebohatý,
ostrum, i » nach.
Otácilius, i m Crassus Pompejo

vec, velitel v Lissu; římský
praetor.

Otho, nis m IL. Roscius rytíř
říms., původce legis Rosciae;
císař; adj. Othoniánus 3.
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Othrýádes

Othrřádes, ae m syn Othryův
Punthua; vojevůdce spartský.

Othrys, os m hora v Thessalii.
stior, arí čas v prázdni travím,

nečinný jsem.
otiosé ude. klidně, volně.
otioxus 3. +). nečinný, nezaměsí

naný, klidný, pokojný, bezsta
rostný; nestranný, neúčastný.

čtium, i « prázdný čas, klid, po
koj, mír.

Čvidius, i m P. O. Naso básník
říms. nar. 43. př. K.

paedor

čvile, is » ovčín; ohrada na poli
Martově, kde Řimané v komi
tiich hlasovali.

čvillus 3. ad;. ovčí.
vis, is f ovce.
čVo, re jásám, plesám; ovaci

(malý triumf) slavím.
Ovam, i » vejce; candidum ex

ovo bílek; začátek oběda (ab
ovo usgue ad mala); znamené
na závodišti; geminum ovum
dvé vajec snesených Ledou-la
butí, z nichž Kastor a Pollux.

P.
P. předejmení Půblius.
pábůlátio, onis f opatřování

krmiva, pícování.
pábůlátor, is m pícovník.
pábůlor, ari krmivo opatřuji,

pícuji.
pabňlum,i s píce, krmivo; přur.

byliny zvl. kouzeln ; potrava.
pácális, e dj. mír znamenajicí,

symbol míru (olea, laurus).
pacátas 3. upokojený, usmíře

ný, pokojný, tichý; insigne pa
catumznamení miru ; pacatum.
i » pokojná krajina.

Pěňchýnum. i = mys na jv. cípu
Si« ilie.

Pácideiánus,im slavnýgladiator.
pácifer 3. adj. mír působicí, mí

ronosný.
pácificAtor, is mupokojitel, zpro

středkovatel míru.
pácificatorius 3. mír zprostřed

kující (legatio).
pácifico, are mír činím,uzavírám.
páciscor, i, ctus sum smlouvu

činím, smlouvám se, dohod
nouti 86; vymíniti, vyhraditi
si; zasnoubiti 80; zaměuiti.

páco, áre upokojiti, podrobiti,
zkrotiti; obdělávám, vzdělávám
(silvas vomere).421)| L.-Č.

peta, ae / snouhenka, nevěsta.
pactio, onis £ smlouva, úmluva,

dohodnutí; podvodná úmluva;
in p. maneo v smlouvě stoj m;
p. verborum formule přisežní.

pacto abl. acv. guo p. jakým
způsobem, jak; nullo p., negue
ullo p. nijak; hoc p., isto p.
takto.

Pactolus, i m řeka v Lydii; adý.
f Pactolis, dis (nvmpha).

pactor, is m zprostředkovatel,
pactum, i z smlouva, úmluvá;

(umluvený) způsob.
pctus 3. smluvený, vymíněný,

stanovený, zaslíbený, zasnou
bený.

Pacty€, 58sf město v Thrakii.
Pácňvius, i m říms. básník za

Scipiona Afr.; adj. Pacůviá
nus 3.

Pědus, i m Pád, řeka v Galliš
předalpské.

Padiisa, ae / kanál pádskýjdoucí
m-stem Ravennou.

Paean, is m příjmí Apollinovo;
hymnus naApollina.chvalozpěv,

paedágogus, i m otrok děti de
školy vodící, paedagog, vycho
vatel.

| paedor, is m špína.
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paelex palimpsestus

aelex v. pellex.
aeligní v. Peligni.

Paemáni (Caemani), Orum m
belg. kmen vých. od Mosy.

paene adv. skoro, málem, téměř.
paeninsula, ae / poloostrov.
paenitentia, ae / lítost.
paenitet me alcuius rei želím,

pykám, (jinak jen žnfin. a par
ticipia) lituji; jsem nespokojen
s něčím, mrzím se.

paenňla, ae / plášť, zvl. do deště
a na cesty; paenulam alcuius
scindere hostě důtklivě vyzý
vati, aby zůstal,

paenůlatus 3. paenulou oděný.
paeón, is m stopa pětidobá, ma

jící poměr these k arsi ==3:2.
Paečnes, um m kmen v Make

donii.
Paečnia, ae /f země Paeonů,

Emathia.
Paeonius 3. adj. paionský, apol

linský.
Paestum, i » m. v Lukanii, pě

stováním růží proslulé; adj.
Paestánus 3.

paetus 3. mrkavý, mžouravý,
šilhavý.

págánalia, ium 2 venkovská
slavnost v lednu.

půgánus 3. adj. venkovský;
subsť. venkovan, sedlák; za
doby cís. civilní osoba vůči
vojákovi.

Pgása, ae (-ae, rum) f m. v
Thessalii, kde byla Argo zbu
dována: adj. Págšsaeus 3.

págátim adďv. po župách, po
vesnicích.

págína, ae f popsanýlist, strana.
págus, i 7 ves,župa, kraj, okres;

lid venkovský.
pála, ae f rýč, obruba draho

kamu v prstenu.
Pělaemon, is »“ bůh mořský,

jinak Melioertes zvaný, syn
Athamantův a Inoin; pastýř.

Palaepharsalus, i / Starý Far
salos.423]| U.-Č.

Palaepělis, is fm. v Kampanii;
Palaepělitáníi, orum m.

Palaeste, 6s f (Paleassa) přístav
epeirský.

Palaestinus3. adj. 1.odPalaeste,
palaestský (deae); 2. od Palae
stina, palaestinský: agua —
Eufrat; Palaestini, orum m.

pělaestra, ae.f závodištětělocvič
né, zápas, tělocvik, cvičení,
ovik; škola řečnická. [sišti.

palaestrice adv. jako na zápa
plaestricus 3. adj. na zápasišti

provozovaný (motus), doctores
p. učitelé tělocviku; praetor p.
== Verres, jenž rozhodl jakousi
při v Syrakusách ve prospěch
zápasnického spolku.

palaestrita, ae m představený
školy zápasnické.

palam adďv. zjevně, veřejně;
palam factum est známo; p.
facere oznámiti; předl. 8 ab!
před někým, u přítomnosti ně
koho,

Pžlámědes, is m syn Naupliův
před Trojou padlý.

Platinus 3. palatinský; přenes.
císařský, laurus před palácem
císařským.

Palaátium, i n jeden ze sedmi
pahorků římských; mna něm
palác Augustův, odtud palatia
palác, p. caeli hrad nebeský,

pálátum, i 2 patro v ústech.
plea, ae f pleva.

lear, is n lalok býčí. [lenii.
Palenses, jum m obec na Kefal
Ples, is £ bohyně ochránkyně

pastýřů; její slavnost Palilia;
lux Palis den; adj. Palilis, e,
fAiamma P. zapálená hromada
sena a slámy, festa Palilia slav
nost pastýřská 21. dubna.

Pělici, orum m synové Jovovi a
Aetnini ctění na Sicilii jako
bohové přísahy a plodnosti.

palimpsestus, i m pergamen,
jehož staré písmo smazáno, a
on znova popsán.
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Pšlinurus panchrestus

Pělinňirus, i m. kormidelník
Aeneův.

palla, ae / dlouhé roucho říme.
paní, plášť; též oděv mužů,
zvl. heroů a bohů; někdy
roucho spodní.

Palladium, i n socha Palladina
s nebe spadlá a v Troji cho
vaná.

Pallas, dis f bohyně moudrosti a
války, de. Jovova, jinak Mi
nerva; Palladis arbor oliva,
P. ales sova; přenes, 1. olej,
9.palladium; adj. Palládius3.,
P. ratis — Argo, P. corona z
olivových ratolestí; P. latices
olej; P. forum náměstí v Římě,
kde stál chrám Minervin.

Pallas, ntis m 1. syn Pandionův;
2. králarkadský, praotec Euan
drův; 3. syn Euandrův; odtud
Pallantéum, i 1 m. v. Arkadii,
jakožto sídlo Pallantovo, a m. v
Italii Buandrem založené; adj.
Pallanteus 3.; jiný Pallas Gi
gant, jehož potomkyněPallan
tias dis £ — Aurora

Palléné, 68sf m. a poloostrov
makedonský; adj. Pallénen
sis, e.

palleo, 8re, ui jsem bledý, vy
blednouti, vyrudnouti, barvu
ztráceti, blednouti z dychti
vosti po něčem nebo ze strachu,
báti se o něco (pueris).

pallesco, čre, lui blednu ; frondes
p. vadnou.

palliatus 3. adj. palliem oděný,
p. index o Reku (pon. to byl
oděv řecký).

pallidus 3. bledý; bledým činící
(mors); zamilovaný; bledý stra
chem (nomine in Hectoreo)

palličlum, i n pláštík; kápě.
pallium, i n pokrývka, při-,

řecký plášť; kápě.
pallor, is n bledost, bledá barva;

nevzhlednost (ramorum); bůh
bledosti a strachu (Pallor et
Pavor).425]| L.-Č

palma, ae./ dlaň ; strom palmový,
palma, větev palmová, ovoce
palmové, datle, jakákoli rato
lest, koště zratolestí palmových;
vítězství, sláva, znamení vítěz
né, cena vítězná.

palmŘris, e adj. cenyzasluhující,
výtečný (statua).

palmátus 3. palmovýmiratolest
mi ozdobený.

palmes,itis mratolestvinné révy.
palmětum, 1 » les, sad palmový.
palmifer 3. adj. palmonosný.
palmula ae / lopatka veslová,

veslo.
pálor, ari rozbíhati se, těkati.
palpebra, ae f víčko oční.
palpito, are chvěti, třepetati se,

trhati sebou.
palpo, áre a dep. hladím, laskám,

lichotím se.
palůdamentum, ix plášťvůdcov

ský, plásť vojenský vůbec.
palidátus 8. adj. paludamentem

oděný.
palidosus 3.adj. bažinatý.
palambes, is f (palumba, ae)

holub doupňák.
plus, i m kůl.
pálůs, dis / bažina, močál; řeky

v podsvětí a voda jejich.
páluster, ris, e ad). bažinatý; na

bažině rostoucí, bažinný.
Pamphylia, ae / krajina v jižní

MaléAsii; Pamphylii, orumm.
pampíneus 3. adj. révový, z ré

vového listí neb dřeva; révou
bohatý.

pampinus, i m výhonek révový,
listí vinné.

Pán, os m bůh pastvin a lesů,
ochránce stád a lovoů, syn
Hermův.

Panchaia, ae / báječný ostrov
vých. od Arabie, bohatý kovy,
kadidlema myrrhou; adj. Pan
cháius 3.

panchrestus 3. na všeckodobrý;
medicamentum universální f. j.
peníze.
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Panda parasitas

Panda, ae / řeka skythská.
Pandión, is m král athenský, otec

Proknin a Filomelin; adj. Pan
dičnius 3.

pando, čre, pandi, passum (pan
sum) rozestírám, rozkládám,
rozpínám, rozpouštím; puss.
rozkládám se (planities); suším
(uvas); passum (vinum) víno z
rozinek ; lac passum ssedlé mlé
ko; aciem p. rozvinouti; ote
vříti, sohůdným činiti, (moenia,
rupem); zjeviti, oznámiti, vylo
žiti (singula, nomen).

Pandosia, ae f£ m. v Bruttiu.
Pandrčsos, i f de. Kekropova,

sestra Aglauřina a Hersina
pandns 3. křivý, zahnutý.
Ppáněgýricus 3. ke všeobecné

slavnosti lidové patřící; subst,
zvl slavnostní řeč Isokratova
vybízející ke svornosti proti
Peršanům; chvalořeč vůbec.

pango, čre, nxi, netum, pěgi,
pepigi, pactum upevňuji, za
tloukám (clavum); k sobě řadím,
ekladám, básním, opěvám (car
mina) ; konám, dělám něco (pri
ma femptamenta); stanovím
(nes); vyjednávám, smlouvám,
umlovvám, uzavírám (foedera);
slibuji (pretium .

pánicuim, i » pšeno, bér vlašský
(druh obilí).

pánis, is m chléb; p. cibarius
režný chl. (polní.

Pániscus, i malýPan, božstvo
Panněnia, ae f zeměmezi Dacií,

Norikem a Illyrikem; Panně
nii, orum m.

annus, i m hadr, cár; šátek.
ánomphaeus, i mpříjm.Jovovo
(původce všech věšteb a zna
mení). [Kefissu.

PAáněpě, 88s f£ m. ve Fokidě u
Pánopěa, ae £ nymfa mořská.
Pěnorinns, i f m. na sev. pobř.

Sicilie; m. na Namu.
Pantagias, ae m říčka na vých.

pobř. Sicilie.

497) L.-Č.

ponor aef levhart.anthěides, ae m syn Panthův
Pythagoras-Euforbos.

Panthis, i-m syn Othryův, otec
Euforbův, Trojan.

papáver, is n mak.
papávěreus 3 adj.

(comae).
Paphlago, onis m Paflagon.
Paphlágěnia, ae f krajina ve

tředu sov. pobřeží maloasijského.
Pěphos, i m syn Pygmalionův,

zakladatel městastejného jmena,
Pšphos (-us) i f m. na Kypru

s chrámem Veneřiným; adj.
Pphius 3.

pápilio, onis m motýl.
pápilla, ae f bradavka prsní,

prs, prsa [alpské.
Papinus, i m hora v Gallii před
Papius, i m C. tribun lidu. pů

vodce legis Papiae de peregrinis
exterminandis 4 Mutilus
konsul, spolupůvodce legis de
maritandis ordinibusr. 9.po K;
adj. Pápius 3. (řek,

přpála, ae %neštovička, puchýapas i m A. Aemilius konsul
281 př. K., vítěz nad Etrusky.

pěpyriter 3. aj. papyrovou
třtinu plodící (Nilus).

pár, is ad. „rovný, stejný; vhod
ný, přiměřený, p. proelium ne
rozhodná bitva; ut par est jak
se sluší; par impar ludere sud
nebo lich ; sudsr.protivník, sok,

pár, is 1 dvé, dvojice, párek.
parábilis, e adj. (snadno) zjed

natelný.
Parachelóis, dis f m. v Thessalii.
paradoxa, orum 1 věty obyčej

nému ponětí se příčící.
Paraetacií, 00um m. národ meézi

Medií a Persií,
Pžraetěnium, i n opevněné m.

př'stavní v Libyi.
prsita, ae f příživnice.
parasitus, i m přiživník, břicho

pásek.

makový
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parátě pars

parátě aďv. připraveně, s pří
pravou; obratně, vhodně.

páráťio, Onis / domahání se
regni).

párátus 3. připravený, hotový,
ochotný ; náchylný, nakloněný;
přístupný (peccantibus); zběhlý;
honěný, mistr v něčem (in iure),
po ruce jsoucí, pohotově ophi
losophi habent paratum); p.
victoria snadné vítězství.

párátus, Usmpříprava, chystání;
nádhera v oděvu.

Parca, ae / bohyně osudu, Su
dička. [ru.

parce dv. šetrně, spoře,poskrov
parcimonia v. pars—.
parco, ěre, peperci — (tempera

tum) šetřím; chráním se, střehu
se (hibernis flatibus, lamentis);
zdržuji se, mírním se v nečera
(metu, verbis).

parcas 3. adj. šetrný, spořivý,
skoupý; mírný, skromný, skro
vný, nevalný.

parens, tis m f otec, matka; pů
vodce; p!. rodiče, předkové.

parens. tis aďj. poslušný; plur.
poddaní.

párentális, e adj. umbraerodičů ;
dies den tryzny za rodiče; plur.
parentalia, ium » slavnost
úmrtní.

párento, are tryznu slavím, slav
nost úmrtní konám; smrt něčí
smrtí jiného usmiřiti, pomstíti ;
oběf přináším,

páreo, ere, ui, itum poslouchám
jsem poddán, řídím se (tem
pori); plním (promissis); paret
jest zjevno, dokázáno.

paricida v. parr.páries,tis»stěna.| [sříceniny.
páriětinae, arum f spadlé zdi,
párilis,e ad). rovný,stejnoměrný.
prio, čre, peperi, partum rodím,

plodím; ziskávám, zjednávám
si, působím, tvořím.

Pňris, dis m syn troj-kého krále
©Priama, únosce Heleny.
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Parisii, orum m kmen gullský
na Seguaně mezi Eburoviky a
Meldy. (veň, najednou.

Br adv.rovně,stejně;zároáriuns 3. adj. z Paru, parský;
Párii, Orum m Parští. (vůbec.

arma, ae f okrouhlý štít; štít
arma,ae fm. vGalliipředpádské.
armáatus 3. parmou opatřený.
arměnides, is m filosof, se Ze
nonemzakladatel eleatskéškoly.

pro, are připravuji,strojím,chy
stám; opatřiti, zjednati, nabýti,

pávěchus, im dodavatel, úředník,
jenž na všech stanicich ital
ských iv provinciích dával bys
a nutné potřeby cestujícím 080
bám úředním; hostitel.

Paros, v. Parus.
parra, ae /£pták, jehož křik byl

zlověstným znamením, snad
žluva neb čejka.

Parrhňsis, dis /f parrhasijský,
arkadský; subst, Kallisto.

Parrhásius 3. aďj. parrhasijský,
arkadský; dea — Carmenta.

Parrhásius, i m slavný malíř
2 Efesu kol. 400. př. K.

parricida, ae c. otcevrah, vrah
vůbec; velezrádce, svatokrádce.

parricidium, i » vražda otce neb
rodičů, příbuzných neb svobod
ného občana; velezrada.

pars, tis / část,díl, kus, kousek;
bona, magna, multa p. hodná,
větší část, většina; parte, ex
P Z Části, částečně; pro parte
poměrně, dle své možnosti;
magna ex p většinou, gua ex
parte po kteréž stránce, omni
bus partibus všestranně, ulla
ex p. po některé stránce, in
eam partem na tu stranu, tím
směrem, v ten rozum, 8 tim.
úmyslem; plu .: strana politic
ká; úloha, úkol, povinnost,
úřad; účast; krajina; druh
vojska; zlomek: tres partes =
3,; duae partes == “/;; novem
partes — "%e.
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parsfmonia

parsimonia, ae f šetrnost, střídmost. [v Thrakii.
Parstrýměnia, ae f Krajina
Parthaon, is m syn Agenorův a

Epikastin, král kalydonský;
Parthaone natus Oeneus.

Parthěnius, i m pohoří na hra
nicích Argolidy a Arkadie; adj.Parthěnius3.

Parthěněpaeus, i m jeden ze
sedmi vůdců proti Thebám.

Parthěněpe, 88 /f starý název
Neapole;adj. Parthěnopeius 3.

Parthi, orum m národ skythský
jihových. od jez. Kaspického;
adj. Parthicus 3.

Parthini, orum mnárodillyrský
na jih od Dyrrhachia,.

Parthus, i m m. v Illyrii u
Dyrrhachia.

particeps, cipis adďj. účastný;
subst. účastník.

participo, are účastným činím;
sdílím se s někým, účast mám.

particůla, aefčástečka, kousíček.
particůlátim adv. po částech.
partim adďv.dílem, jednak; čá

stečně.
partior, tri dělím; partitis tem

poribus střídavě v určitých do
bách. (vrhu.

partité aďv. dle náležitého roz
partitio, onis/ dělení, rozdělení,

rozčlánkování.
partěrio, ire k porodu pracuji;

něco mám v úmyslu, něčím se
zabývám; starám se (unus pro
pluribus); plodím, rodím.

partus, Us m porod; původ;
plod, zplozenec.

párum adďo. málo, příliš málo;
parum est nestačí, p. habeo
nemám dosti na tom, že. (ku.

árumper adv. na krátko, chvil
rus, i / ostrovkykladskýmra
morem proslulý.

parvitas, tis f malost,nepatrnost.
parvůlus 3. adj. maličký; subst.

maličkost, dětetví; parvula,
orum skrovné poměry.431]| L.-Č.

Pátášvíum

parvus 3. adj. (comp. minor,
us, superl. minimus) malý,
skrovný, nepatrný, nečetný;
parvum, i maličkost, málo;
o čase: krátký; parvi, Grum
malí, děti, dětství; slabý (vox);
nízký, ponížený (animus:; par
vum, i sprostota, nízkost; parvi
esse malou cenu míti; minor,
minimus v. zvláště.

pasco, čre, vi, stum pasu, krmím,živím, chovám; spásám; růsti
nechávám (crinem, barbam);
Pasu se na něčem, těším se.

pascor, i, pastus Bum pasu 88,
žeru; spásám; živím se.

pascuus, 3. k pastvě sloužící;
pascua, orum » pastviny.

Pasiphae, 88f dc. Heliova, sestra
Kirčina, choť Minoova, matka
Minotaurova;adj. Pásipháéius
3., subst. fem. — Phaedra.

passer, is m vrabec; kambala.
passercůlus, i m vrabeček,vrabčík.
passim adv. na vše strany, po

různu, bez pořádku, kolem do
kola, široko, daleko.

passum, i » víno ze suchých
hroznů.

passus, Us m krok, dvojkrok
(= 15m), mille passus říms,
míle = 1'5 km.

passus 3. rozestřený, rozepjatý.
otevřený; p. crines rozpuštěné
vlasy. [k žvýkání,

pastillus, i m vonná pilulka
pastio, onis f pastva.
pastor, is m pastýř.
pastorális, e adj. pastýřský.
pastoricius, pastorius v. předešlé. [píce, potrava

astus, Us m pastva, krmení,
Pátůraens 3. adj. od Patara,

Orum n m. na pobř.Lykie;
obyv. jeho Pětáráni, Orumm.

Pětňreus, i mpříjmí Apollinovo.
Pátňávium, i » m. ve Venetsku,

rodiště Liviovo; adj. Pětěvi
nus 3.;obyv. Pětěvini, Orumm.
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pátěťácio Paulus

pětěfácio, čre, f6ci, factum ot
vírám, odkrývám, odhaluji, pro
zrazuji; schůdným činím.

patella, ae f miska obětní.
patens, tis adj. otevřený, šírý,

volný, rozkládající se.
patenter adv. zjevně.
teo, Sre, ui, jsem otevřen,
aditus patet vstup jest volný;
jsem přístupen; rozkládám se;
jsem vydán, jsem na ráně; jsem
jasný, patrný.

pěter, tris m otec; p. familiae
hospodář; pl. otcové, předkové,
senatoři, (patriciové); p. patra
tus vrchní fetial, jenž jmenem
národa smlouvy a přísahy či
níval.

pětěra, ae f miska obětní.
páternus 3. adj. otcovský, po

otcích zděděný, otecký (terra).
pštesco, čre, ui otvírám se, roz

kládám se ; rozvinouti se (acies);
dělím se (in civitates); stávám
se patrným (insidiae).

átíbilis, e aďj. snesitelný(dolor).
útibůlum, i » šibenice,

patiens, tis dj. snášející, vy
trvalý, trpělivý, shovívavý.

pětienter aďv. trpělivě, snášelivě.
pětientia, aef snášení, otužilost;

skromnost, trpělivost; poníže
nost (servilis); povolnost.

pětina, ae f mísa.
pátior, i, passus sum trpím, sná

ším, nechávám, dovoluji, při
pouštím; ve strádání prožiti.

Patrae, rum /f příst. město
v Achai.

pátria, ae f vlast, otčina, rodné
město; domov.

patricida, ae m v. parricida.
pátricius 3. patricijský, šlech

tický; svdsť, patricius (plur).
pátrimonium,i n statek, jmění

po otci zděděné; dědictví,
jmění vůbec. [mající.

pětrimus 3. aďj. otce na živu
pětritus 3. adj. otcovský,

433) L.-Č.

patrius 3. adj. otcovský, po ot
cích zděděný, domácí; sermo
p. mateřský.

patro, are provésti, vykonati,
uskutečniti; dokončiti; patra
fus v. pater.

patroócinium, i 2 ochrana, zášti
ta; obhajování před soudem;
plur. chráněnci, klienti.

patrócinor, ári chráním, obha
juji.

Patroclus, i m syn Menoitiův,
přítel Achilleův; místodržící
Perseův.

patrona, ae f ochránkyně.
pátronas, i m ochránce, zástup

ce, patron.
patrňěelis, e adj. od bratra ot

cova pocházející, strýcovský;
subst. bratranec a odt. adj.
bratranecký (donum).

patruns, i m strýc; přísnýsoudce
mravů; adj. strýcův.

pátůlus 8. adj. otevřený (aures,
fenestrae); široký, košatý; všem
přístupný, obecný.

pauci 3. adj. málokteří, ne
mnoho, málo, malý počet; pauca
málo, něco málo; málo slov;
paucis (i. e. verbis) stručně.

paucitas, tis f skrovnost,skrov
ný počet, hrstka.

paucus 3. adj. v. pauci.
paulátim adv. ponenáhlu; jeder

po druhém, |ku.
paulisper adďv.chvilku, na chvil
paulo av. o málo, málo; krát

ce před tím, krátce potom;
trochu. [ličko.

paulňlum aďv. in trochu, ma
paululus 3. adj. maličký.
paulum aďv. málo, trochu, něco.
paulus 3. aďj. malý, subst. nm.

málo.
Paulus, i m příjmí rodu Aemi

liova: IL. Aem. P. konsul
v bitvě u Kanen padlý; jeho.
syn L. Aem. P. Macedonicus,
vítěz nad Perseem; L. Aem.
P. konsul r. 50. př. K.
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pauper

paauper, is ad). chudý, nemajet
ný, nebohatý na . .; malý,
skrovný. |skrovničký.

paupercůlus 8. aďj. chudičký,
paupěries, 8i f chudoba.
panpěro, are ochuzovati, olupo

vati. [jetnost; nouze.

ponpertas, tis f chudoba,nemaausňnias, ae m syn Kleombro
tův, vůdce Spartanů u Plataj;
vládce ferský.

Pausias, ae m řec. malíř, zvl.
enkaustický, vrstevník Apellův;
adj. Pausiacaus 3.

pěvěťfactus 3. uděšený, po-.
pěveo, S8re, vi, chvěji se stra

chem, strachuji se.
pěvesco, čre lekám se,

dostávám.
pávide adďv.bázlivě.
pěvidus 3 aďj. chvějící se, báz

livý, zděšený; strach, chvění
působící.

pávimentum, i%podlaha, dlažba.
pěvio, tre biji, tlukn, přitloukám,

udupávám, pěchuji,
pěvito, áre strachem se chvěji;

bojím se, [zasvěcený.
pávo, onis m páv, pták Jun-ně
Pvor, is m chvění, děs, strach;

návaly strachu ; přízraky; ne
dočkavé chvění.

pax, cis/ mír, pokoj, klid; pace
tua s tvým dovolením; přízeň,
pomoc boží; perso:.f. jako bo
hyně Míru. [ník, svůdce.

peccans, tis sudsř. vinník, hřiš
peccátum, i n poklesek, hřích,

přečin, chyba, omyl.
peccatus, us m.chyba.
pecco. Are hřeším, chybuji, pro

viniti 80; klopýtnouti (eguus).
pecten, inis » hřeben; paprsek

tkalcovský; hrábě; epletení
prstů; nástroj, jímž struny
v rohyb uváděny, palička, kle
pátko, alternum p. elegické
distichon ; škeble hřebenatka.

pecto, čre, xi, xum češu; v.
pexus.
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pědisěguus

pectus, oris » prsa, hruď; žalu.
dek; srdce, duše, mysl.

pěcu (dat. pecui, pl. pecua, pe
cuda) n dobytče, dobytek.

pěcňárins 3. dobytčí; 8whst.do.
bytkař, plur. nájemci veřejných
pastvin v provinciích; pecu
aria, orum z sráda dobytka.

pěcůlátor, is m defraudant, zpro.
nevěřitel veřejných peněz.

peculaátus, Us m zpronevěření
veřejných peněz.

peculiáris, e adj. vlastní, zvlášt.
ní o sobě.

pěcůlium. i m jmění v dobytku
spočívající; zvláštní jmění je.
dnotlivých osob; jmění nabyté
z úspor (zvl. u otrok ).

pěcunia, ae f majetek, jmění,
peníze; publica p. státní po
kladna.

pěcuniárius 3. adj. peněžný,
v penězích; res p. peníze.

pěcuniosus 3. ad) bohatý.
pěcus, čris » dobytek (jakožto

drub).
pěcus, údis / dobytče, zvl. dro

bné: ovce; plur. zvířata; hunl.
o člověku: dobytek.

pědaális, e adj. jednostopý, na
stopu „veliký neb tlustý, stře
vicový.

pědárius 3. aďj. mající rozměr
jedné stopy; pedarii senafores,
kteří ještě nezastávali kurul
ského úřadu a proto samostatně
nemohli hlasovati, nýbrž při
dávali sé k druhým

Pedasa, Orum n m. v Karij.
pedes, itis m pěší vojín, pěšák;

eguites peditesgue i po strance
politické: šlechta a lid.

pedester, rise, e adj. pěší; na
pevné zemi pugna); prosaický,
obyčejný, beze vzletu.

pědětentim adv. krok za krokem,
pomalu, opatrně.

pědica. ae f smyčka, oko,
pědisěguus, i m nohsled, služeb.

ník; f služka, průvodkyně.
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pěditatus pendeo

ěditátns, is m pěchota.
Pědius 8, rod říms.: G. P. se

střenec Caesarův, konsul, jenž
podal zákon proti vrahům Cae
sarovým.

čdo čre, pededi, pěditum bzdíti.
pědum, i n zahnuta hůl pastýřská. [Rima.
Pědum, i 1 m. v Latiu, již. od
Pégásus, im okřídlenýkůň Per

seiv; adj. Pegaseus 3.; Pe
gasis, dis f nymfa vodní Oe
none; ptur. Pegasides, um
Musy.

giéro, šre křivě přísahám; ius
peieratum křivá přísaha.

pěior, pěius cump. od malus
horší, hůře. (Makedonii.

Pelagzňnes, um m národ v sev.
elagus, i n moře.
elaxgi, Orum smnejstarší oby
vatelé Recka; bdás. ekové;
adi. Pelasgus 3.

Pelasgias, dis /f pelasgický,
řecký (urbes). [bický.

Pela-gis, dis / pelasgický, les
Péleus, ei (e0s) m král thessal

ský, m“nžel Thetidin, otec
Achilleův. [(hasta).

Pelias, dis / z Pelia pocházející
Pělias, ae m král thessalský.
Pelidés, ae m syn Peleův Achil

lens.
Pěligni, Orum m národ sabinský

v střed. Italii; adj. Pelignus
3., P. anus čarodějnice.

Pělion, i » hora v Thessalii; adj.
Pěliácns 3. a Pělins 3.

Pella, ae £ m. v Makedonii, ro
diště Alexandra V.; aďj. Pel
laeus 3., někdy — aegyptský
(Canopus).
ellax, cis ad). úskočný (Ulixes).
elléne, 8s f m. v Achai.

pellex, icis f souložnice.
pellicátus, Us m. souložnictví,

konkubinát.
pellicio, čre, exi, eotum přilu

zuji, lákám, vábím, nakloňuji:
na svou stranu přivésti.

457) L.Č.

pellicůla, ae f kůžička; p-am
curare dopřáti si, hověti si.

Pellinaeum, i n m. v Thessalií.
pellis, is f kůže, kožešina; vo

jenský stan zimní.
pellitus 3. koží pokrytý.
pello, čre, pěpůli, pulsum tepu,

tluku; zaháním, vypuditi, za
tlačiti, poraziti; do vyhnanstvÉ
onepeliřiceo

ellncidus a. v. perl.
člópěias, dis f pelopský, pelo
ponneský (Mycenae).

Pělěpěis, dis / peloponneský
(undaa).

Pělěpidas, ae m vojevůdce a
státník thebský,

Peloponněsus, i /f jižní polo
ostrov řecký, nyn. Morea; adj.
Peloponnesiacus, Peloponne
sius 3.; obyv. Peloponnesil,
Orumneb Peloponnenses, ium.

Pělops, pis m syn Tantalův, chof
Hippodamiin, otec Atreův «
Thyestův; adj. Pělópeins 3.;
P. virgo Ifigeneia; Pělópěus
8. hám. == řecký (moenia).

Pelórias, dis f mys na Sicilii.
ěloris, dis f zóva veliká.
elóris, (us, um) v. Pelorias.

pelta, ae “ malý okrouhlý štít
tvaru půlměsíce.

peltasta, ae m lehký pavezník.
eltátua; 3. peltou ozbrojený.
elusium, i n m. v Aegyptě;
adj. Pelůsiácus 3.

pěnArius 3. zásobní.
pěnátes, inm m penatové, bůž

kové domácí; přenes. dům, do
mácnost.

pěnátiger 3. aďj. penaty nesoucf
(Aeneas).

pendeo, re, pěpendivisím; splý
vám (chlamys); visím nad ně
kým, hrozím (ensis) ; vznáším
se (olor in ačra); vězím, váznu
(in limine); bez vlády visím
(lacerti); závisím, řídím 88 (ex
verbo), Ipím, dychtivě naslou
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pendo

chám (ab ore); jsem nejistý,
nerozhodný (animo); pendens
amicus pádu blízký.

pendo, šre, pependi, pensum vá
žím, odvažuji; posuzuji, cením;
platím, zaplatiti; odpykati, vy
trpěti (poenam, supplicium).

pendňlns 83. visící, splývající;
nejistý, pochybný.

Peneis, dis f penejský (nympha,
unda).

Penělčpe, 6s (-a, ae) £ manželka
Odysseova,matka Telemachova;
adj. Pěnělópěus 3.

pěněs předl. 8 akk. v moci něčí,
v rukou, u, při; penes se esse
býti při smyslech.

pěnetrábilis, e adďj. proniknu
telný, prostupný; pronikající,
pronikavý.

pěnetrále, is » zvl.plur. vnitřek,
vnitřek budovy, svatyně; vni
trozemí.

pěnetrális, e adj. vnitřní.
pěnetro, re vnikám, pro-, pro

rážím, v-, postupuji.
Peneus (-os) i m hl. řeka Thes

salie; adj. Peneus, Peneius3.
pěnicillum, i n štětec, malířství,

sloh.
pěnis, is m pyj; smilstvo.
pěnitus adv. hluboko, v hloubi,

do nitra, důkladně, zcela; z du
še, ze srdce, vroucně,

penna, ae f péro; plur. křídla;
peří na šípu, Šíp; (= pinna)
cimbuří.

pennáatus 3. okřídlený.

ponniger 3. okřídlený.enninus 3. (Alpes Penninský,
P. mons Velký Sw. Bernard;
P. iter silnice přes V. Sv. B.

pensilis, e aďj. visící.
pensio, onis / výplata; lhůta

platební (částka peněžitá).
pensito, Are odvažuji; platím;

uvažuji, rozmýšlím.
penso, áre vážim, odvažuji, U-,

vy-, vyrovnávám, splácím, od-;
zastupuji; posuzuji.439]| L.-Č.

perágíto

pensum, i » odvážená vlna
k dennímu zpracování; úloha,
úkol; povinnost.

pensus 3. důležitý, vá ý; nihil
pensi habeo nic nedbám, ne.
dělám si nic, j i
neštítím se (facere guidguam),

Penthesilea, aef královna Ama.
zonek.

Pentheus, i m vnuk Kadmův,
král thebský, svou matkou a
$tetamirozsápaný pro posmivání
se kultu Bakchovu.

pěnůiria, ae / nedostatek, nouze,
pěnus, Us, i c. (-um, i ni -13,

čris) zásoba potravní.
Pěpňrěthos, i f ostrůvek ky.

kladský proslulý vínem a
olejem.

peplum, i n (-us, i m) široké,
řasnaté roucho, říza, zvl. Athe.
nina 0 panathenaích soše jejív Parthenonu oblékaná.

per předl. s akk. skrze, přes, po,
pouhý instrum. (místo); PO,za
(Čas); skrze, prostřednictvím;
pro; při, u (per deos immor
fales); per se sám o sobě, sám;
per me stat záleží na mně; per
insidias úkladně; per dolum
lstně, úskočně; per litteras pí
semně; per commodum pohodl
ně; per avaritiam z lakoty;
per causam pod záminkou.

perabsurdus 3. adj. velmi ne
srovnalý, zpozdilý. [Cuva).

pěrácerbus, 3. adďj. přetrpký
peractio, onis / dokonání.
pěrácňite aďv. velmi bystře.
pěrácůtns 3. pronikavý (vox);

velmi bystrý (homo).
pěrádůlescens, tis adďj. velmi

mladý. iký muž.

o nobřeži mmladič.čraea, ae f pobřeží Karie; m.
v Aiolidě.

peraeguátor, is m vyrovnavatel.
pěraegué adv. úplně stejně,

shodně. [kojuji.
perágito, áre proháním, znepo
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perágo percůtlo

perágo, čre, egi, acfum prová
dím, končím, ke konci přivá
dím; projíti, procestovati; zne
pokojuji; pokračuji až do kon
ce; vzdělávám (humum); stráviti(cibum);| projednávám,
přednáším (sententiam), popi
suji, líčím (res gestas); stíhám
žalobou (reum); trávím, pro
žívám (otium).
eragrátio, onis f proputování,
procestování.

peragT0, are proputovali, pro
cestovati, protáhnouti, pronik
nouti.

perambulo, áre projíti, jíti ně
kudy; frigus p-at artus proniká.

perámoenas, 5. adj. velmi pří
jemný, přelíbezný.

peramplus 3. velmi veliký.
perangustus 3. udj. velmi úzký,

těsny.
perantiguus 3. adj. velmi starý.
erappositus 3. velmi vhodný.

perarduus 3. adj. velmi obtížný,
nesnadný.

perargutus 3. adj. velmi vtipný.
peráro, are zbrázditi (rugis ora);

psátí (rydlem na voskové ta
bulce).

perattenté aďv. velmi pozorně,
erattentus 3. velmi pozorný.

perbacchor, ari prohýřiti.
perbeátus 3. adj. přešťastný.
perbene aďv. velmi dobře.
perbíbo, čre, bíbi vpíti, vssáti.
perběnus 3. adj. velmi dobrý.
perbrěvis, e aďj. velmi krátký.
perbrěviter adv. zcela stručně.
percálesco, čre, ui velmi se

otepluji.
percallesco, čre, ui bezcitným

se stávám, tvrdnu ; dobře chápu.
percárus 3. adj. předrahý.
percělebro, 8re často vyslovuji,

pronáším.
percěler, is aďj. velmi rychlý.
percello, čre, culi, culsum otřá

sám, zahubiti, zničiti, poraziti;
ohromiti, poděsiti

441] L.-Č.

percenseo, 6re, ui projíti, vypo
čítati, prohlédnouti, posouditi.

perceptio, onis f sbírání (fru
gum); vjem, počitek, poznatek.

perceptum, i %pravidlo, poučka
(artis).

percipio, čre, cpi, ceptum chá
pu; zmocniti se, dostávám, při
jímám, požívám, nabývám, sly
ším; naučiti se, pochopiti.

percitus 3.podrážděný;vznětlivý.
percělo, čre, ui, ultum zdobím

(eloguentia); ctím (patrem) ; po
ctíti (honore).

percomis, e adj. velmi vlídný.
percommědé adv. velmi vhod,

velmi dobře.
percommědus 3. adj. velmi pří

hodný (castris).
percontátio, onis f vyzvídání,

vyptávání. [ptávač.
Dercontátor, is m tazatel, vy
percontor, ari vyzvídám, vyptá

vám se.
percóguo, čre, xi, ctum k zra

losti přivésti.
percrebresco, čre, ui, hojným

se stávám, šířím se, vzmáhám
86; známým 86 stávám, oz
hlašuji se.

percrčpo, are, ui, itum silně se
ozývam. (davý.

percůuriosus 3. adj. velmi zvě
percůro, are vyléčiti (vulnus).
percurro, čre, (cucurri), curri,

cursum přebíhám, pro-, rychle
procházím.

percursátio, onisf procestování.
percursio, onis f proběhnutí,

chvatné promyšlení.
percurso, are těkám kolem.
percussio, onis f úder; digito

rum lusknutí; takt.
percassor, is m vrah.
percussus, Us m bití, tlučení,

uhození.
percůtio, čre, ssi, ssum probo

dám; se světa sprovoditi (ve
neno), popraviti (securi), skoliti
(victimam): foedus p. smlouvu
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Perdicras perfěro /

učiniti; udeřiti (lapide), uho
diti; raniti; pass. ránu dostati,
býti raněn, bodnut, zasažen;
rozraziti; rozezvučeti, tepati
dyram); postihnouti (calami
tate); amore percussus láskou
jat; údivem naplniti; ošiditi.

Perdiccas, ae m 1. bratr Filippa
Makedonského; 2. vojevůdce
Alexandra Vel.

perdifficilis, e adj. přenesnadný,
perdifficiliter adv. velmi ne

snadno.
perdiligenter aďv. velmipečlivě.
perdisco, čre, didici, naučiti se,

vy- Bo.
perdisertě aďv. velmi výmluvně.
perditor, is m zhoubce.
perditus 3. ztracený, bohapráz

dný. padouch; fame zmořený.
perdinturnus 3. velmi zdlouha

vý, v dlouho trvající.
perdives, itis adj. přebohatý.
perdix, cis c. koroptev.
perdo, čre, didi, ditum zkaziti,

zničiti. zahubiti, mařiti, ztratiti,
perděreo, Sre, ui, ctum důkla

dně naučiti, vy-, po-.
perdoctus 3. velmi učený.
perdělescó, čre, lui, bolestně

nesu. trpce lituji.
perděmo, áre, ui, ftum zcelazkro

$iti, ochočiti, podmaniti.
perdůuco, čre, xi, ctum přivádím,

pro-, do-; pohnouti, získati;
táhnu, vedu (fossam), protahuji
(in noctem) ; pomazati, natříti
(corpus odore ambrosiae); pře
mlouvám, svádím; vztahuji
(carmen od Achillem).

perdnetor, is m svůdce, kuplíř.
perdňellio, Onisf velezrada; ne

přitel vlasti.
perdňellis, is m nepřítel válku

vedoucí.
perdůiro, áre vytrvati, vydržeti.
perědo, čre, 8di, 8sum zžírám,

stravuji, rozhlodávám.
peregré adv. v cizině, venku;

na venek; z venku, z ciziny,443)| L.-Č.

—

peregrinAtio, onis f cestování,
pobytv cizině ; stě ní zvířat.

peregrinor, Ari (po cizině) ce.
stuji, chodím (studia nobiscum);
jsem cizí, neznámý (in nostra
urba).

peregrinus 8. aďj. cizí, z ciziny
pocházející; subsť. cizinec, zv]

v protivě proti civi8; neoboznalý (in agendo).
perelegans, tis aďj. velmi vkus.
pereleganter aďv. velmi vkusně,
perelěguens, tis adj. velmi vý.

mluvný. [(dies),
erendinus 3. adj. pozejtřejší
erenna v. Anna.

perennis, e aďj. celoroční, trva.
lý, stálý.

perenno, are dlouho trvám.
pereo, ire, ii, itum ucházím, mi.

zím, hynu, umírám, na zmar
přicházím (dies); peream, si.,
af se propadnu.

perěauito, áre koňmo projíždím,
pererro, are bloudím po.., pla

vím 8e po.., přecházím, pro-,
luminibus alguem pohledem ej
měřím od paty k hlavě.

perexigňůns 3. ad). pramalý,
pranepatrný, praskrovný.

perexpěditus 3. velmi snadný.
perfacete adv. dicta velmi vtipné

průpovědi, výroky.
perfacetus 3. a-/j. velmi vtipný,
perfácile aďdv.velmi snadno.
perfácilis, e adj. přesnadný;

velmi ochotný. (tel,
perfamiliáris, is m důvěrnýpří
perfecte a/v. dokonale, úplně.
perfectio, onis f dokonání, do

konalost.
perfector, is m zdokonalitel, do

vršitel.
perfertus 3. dokonalý.
perferens, tis adj.

(iniuriarum).
perfěro, ferre, tuli, latum doná

ším, za-, při-; do konce sná
ším, vytrpěti, vydržeti; zprávu
podávám, hlásím ; nesu (naves);
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perficio peringéniosus0
se p. odebrati se; zahnati (pa
vor in silvas); provésti něco,
proraziti s něčím (legem).

perficio, ěre, féci, fectum doděJávám, dokonávám zhotovuji,
provádím; dokázati, způsobiti;
zdokonaliti.

erfidia, ae/ věrolomnost,zrada.
erfidiose adv. věrolomně.
erfidiosus 3. ad;. věrolomný.
erfidus 3. aj. věrolomný.
erflábilis, e adj. provanutelný,
vzduchu přístupný.

perflagitiosus 3. adj. velmi ne
řestný.

erflo, are provanouti.
erfluo, čre, xi, xum protékám.
erfódio, čre, di, ssum proko
pávám, prorážím.
erfóro, are provrtávám, prorá
ším, prosekávám; perforátus 3.
dirkovaný, děravý.
erfrico, are, ui, tum, cfum
protříti, otírati, drbati; os p
stud odložiti.

perfringo, čre, fregi, fractum
pro'omiti, proraziti, rozbiti,
zničiti; proniknouti, dojmouti.

perfraor, i, ctus sum zplna po
živám, úplně vykonávám (man
d :ti8).

perfůga, ae m přeběhlík, sběh.
perfůgio, čre, fugi, přebíhám,

sbíhám; utíkám se (in fidem
alcuius).

perfůgium, i n útočiště, útulek.
perfunctiu, Onis f správa, zastá

vání; (honorum) dokonání,
pře- (laborum).

perfundo, čre, di, sum polévám,
pokropiti; perfundor (balneis)
koupu se; natírám (odoribus);
kořením; napouštím vestes
ostro); posypati pulvere); na
plniti (dulcedine'; znepokojuji
(iudicio); perfusus 3. napu
štěný. nasáklý

perfungor, i, funetus sum úplně
vykonávám, (lze přeložiti slo
vesy 8 do-: doúřadovati); pře445)| L.-Č.

státi, přetrpěti (periculis); po
živám (epulis,.
erfůro, čre dále zuřím.
ergámum, i 2 hl. město Mysie
v M. Asii; hrad trojský a Truja
sama, zvl. plur.; ad) Pergě
menus3., P.charta= pergamen;
obyv. Pergáměni, orum m;
Pergámeus 3. adj. 1. pergam
ský, 2. trojský.

pergo, čre, perrexi, recfum se
frvávám ve směru, pokračuji,
postupuji, ubírám se dále; pod
nikám (alguid); pospíchám.

pergrandis, e adj. převeliký.
pergrátas 3. adj. přemilý, pře

vzácný. (závažný.
pergrňvis, e adj. velmi důležitý,
Pergus, i m jezero u Enny na

Sicilii.
perhibeo, re, ui, itum pravím,

zpravu podávám; ut perhibent
jak se říká; jmenuji.

perhonorificus 3. velmi čestný,
perhorresco, čre, rrui vzdouti

se (aegnor); zhroziti se něčeho.
erhorridus 3. zcela ztrnulý.
ericles, is m státník athenský.

periclitor, ari zkouším (fortu
nam), pokouším se, odvažuji 86
čeho; v nebezpečenství vydá
vám (salutem rei publ.); v ne
bezpečí jsem, ohrožen jsem
(veneno).

pěricůlosus 3. adj. nebezpečný.
periculum, i n pokus, nebezpe

čenství, nebezpečný podnik;
proces, žaloba; nález odsuzovací.

peridoneus 3. aďj. velmi vhodný.
perillastris, e aďj. velmijasný,

zřetelný. [proměněná.
Pěrimělé, 86sf nymfa v ostrov
perimo, čre, 8mi, emptum zhu

biti, zničiti, zmařiti, zabiti.
perincommědus 3. aďj. velmi

nepříležitý.
perinde 4-/v.právě tak, tak.
perindulgens, tis adj. velmisho

vívavý. [strý.
peringéniosus 3. adj. velmi by
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periníguus

periniguus 3. adj. velmi nespra
vedlivý.

perinsignis, e adj. zcela neoby
čejný, nápadný.

Perinthus, i / m. v Thrakii.
perinvitus 3. adj. velmi nerad.

eričdus, i / věta, souvětí.
eripatětici, orum m filosofická
škola, stoupenci Aristoteloví;
adj. peripateticus 3.

peripětasmata, orum 1 koberce,
čalouny.

Pěriphas, ntis m 1. král attický;
2. průvodce Pyrrhův;3. Lapith.

pěriseělis, dis £ podvazek.
peristroóma,tis koberec, čaloun.
perité adv. zkušeně, obratně.
peritia, ae / zkušenost, znalost.
peritus 3. aďj. zkušený, znalý.
periúcundé adďv. s velikým po

těšením.
periucundus 3. adj. velmi pří

jemný.
periirium, i n křivá přísaha.
perinrus 3. aďj. křivopřísežný.
perlábor, i, psus sum pronikám,

proklouznouti; dojíti.
perlaetus 3. velmi radostný.
perlátě adv. velmi široko.
perlěgo, čre, légi, ctum prohléd

nouti, přečísti, pro-.
perlěvis, e adj. velmi nepatrný,

zcela bezvýznamný.
perlěviter, zcela nepatrně.
perliberáliter udv.velmilaskavě.
perlito, áre šťastně obětuji.
perluceo, Sre, xi prosvítám ; per

lucens průsvitný, průhledný;
jasný, zřetelný; perlucet jest
patrno, vysvítá.

perlůcidus 3. aďj. průhledný;
velmi jasný.

perluo, čre, ui, tum umýti;
pass. vykoupati se.

perlastro, are projíti, procesto
vati; prohlížeti.

permágnus 3. adj. převeliký;
permagno aestimo velmi draho.

perměneo, šre, nsi, nsum zůstá
vám, setrvávám, vy-.447]| L.-Č.

permutátio

permáno, šre protékám, vnikám,
pro-; donésti se.

permárinus 3. přesmořejdoucí.,
permáaturesco, čre, ui úplně do.

zráti. [střední,
permědiocris, e adj. velice pro

ermeo,are procházím,pronikám,
ermessus, i m pramen v Boio
tii Musám zasvěcený.

permětior, iri, nsus sum vymě.
řiti, procestovati, projíti. [cí,

permětňens, tis adj. velmisebojí
permiugo, čre, nxi, zprzniti.
permirus 3. adj. velmi podivný.
permisceo, 8re, ui, xtum promí.

chati, zmásti, v nepořádek
uvésti, splésti.

permissio, onis f přenechání,
bezpodmínečné vzdání, dovo
lení, po-.

permissus, is 7 abl. dovolení,
permitto, čre, si, ssum pouštím,

metám; dovoluji, na vůli dá.
vám, zůstavuji, svěřuji, přene
chávám, odevzdávám: p. me
vzdávám se; promíjím (iracun
diae); tribunatum p. uzdu pouš
tím, nezřízeně užívám moci
tribunské.

permixtě aďv. smíšeně.
permixtio, Onis/ směs, zmatení,
permědestus3. adj. velmiskrom.

ný. [(fero).
permělesté ©adďv.velmi těžce
permělo, črerozemílám ; zmrhati,
permotio, onis f pohnutí (men

tis); p. animi nadšení.
perměveo,čre, vi, tum pohnouti,

přiměti; znepokojiti, dojmouti,
vzbuditi (misericordiam).

permulceo, 8re, si, sum pohla
diti; jemně se dotknouti, umír
niti, ukrotiti; něčemu lahoditi
(aures).

permnultus 3. aďj. přečetný, pře.
mnohý;| permultum| velmi
mnoho.

permiinio, fire úplně opevniti.
permůtátio, onis f změna; zá.

měna, vý-.
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permřito

permůito, a:e zcela měním, za
měňuji, vy-; pecuniam p. pou
kazuji k výplatě.

perna, ae f kýta. [věrnýernecessáarius 3. adj. velmi dů
pernecesse est jest naprosto

nutno.
pernego, are tvrdošíjně popírám.
perniciabilis, e adj. záhubu pů

sobící.
pernicialis, e adj. zhoubný.
pernicies, €i / záhuba; člověk

záhubu přinášející.
perniciosé adv. zhoubně.

erniciosus 3. adj. záhubný, ne
bezpečný. [lost, hbitost.

pernicitas, tis £ křepkost, rych
erniciter adv. hbitě, svižně.

pernix, cis aďj. hbitý, křepký,
svižný

pernobilis, e aďj. velmi známý,
přeslavný. [viti.

ernocto, are přenocuji, noc strá
pernosco, čre, vi, tum zcela po

znávám. [se státi.
pernotesco, čre všude známým
pernox,ctis aďj. celonoční; luna

po celou noc svítící (úplněk).
pernůměro, re vypočítávám,

vyplácím. [vojenská.
péro, Onis m kožená bota, zvl.
peropportuné aďv. velmi vhod,
peropportinus 3. adďj. velmi

přihodný, pohodlný.
peroptáto adv. velmi po přání.
perorátio, Onis / závěr řeči.
perornatus 3. velmi ozdobný.
perorno, are stále zdobím.
peroro, Xredomluviti, dořečniti,

dokoněiti.
perosus 3. velmi nenávidějící.
perpaco, are úplně uklidniti.
perparvůlus 3. adj. velmi ma

ličký.
perparvus 3. ad;. velmi malý.
perpauci 3. pramálo, velmi malý

počet.
perpaucůlus 3. velmi málo.
perpaululum loci velmi maličko

místa.

49] U.Č.

pergufro

perpaulum aďv. maličko.
perpello, čre, puli, sum po

hnouti, dohnati.
perpendicůlam, i n olovnice,

závaží, krokvice, kyvadlo;
ad p. svisně.

perpendo, čre, di, sum odvažuji,
přesně zkoumám, uvažuji.

perpěram adv. nesprávně, špatně. [stánf..
perpessio, onis f£ vytrpění, pře
perpětior, i, ssus sum snáším,

trpím, vytrpěti, přestáti.
perpetro, are dokončiti,provésti,

učiniti (pacem); splniti (pro
missa).

perpětuitas, tis f ustavičnost,
souvislost, stálé trvání.

perpětuo aďv. stále, neustále,
ustavičně, doživotně.

perpětuo, are stálé trvání něčeho
způsobiti, pokračovati v něčem

perpětuus 3. aj. souvislý, ne
přetržitý (carmen); stálý, trvalý,doživotní;guaestiones© p-ae
stálé dvory soudní, in perpe
tuum pro vždy; vita p. celý
život.

perplexé aďv. temně, zmateně.
perplexus 3. spletitý, zmotaný,

zmatený, nejasný.
perpělio, ire náležitě uhladiti,

vypilovati, zdokonaliti.
perpělité aďv. velmi uhlazeně.
perpělitio, onis f vypilování.
perpěpůlor, ari zcelazpustošiti,

vypleniti.
perporto, are donésti. (pitka.
perpotatio, onis /f nepřetržitá
perpoto, are nepřetržitě piji.
perprimo, čre, essi, ssum velmi

tlačím, stlačuji.
perprčpinguus 3. velmi blízký.
perpngnax, cis adj. hašteřivý.
perpurgo, áre úplně vyčistiti;

vysvětliti, [velmi málo.
perpůsillus 3. velmi malý; veuť,
perguiro, čre, sivi, situm přehle

dávám, 0-, vy-, vyptávám se,
vyzvídám.
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perguisité persolvo

erguisite adv. přesně.
erranthes, is mpahorek u Am
brakie.

perraro adv. velmi zřídka.
perrárus 3. adďj. velmi řídký,

vzácný. [tajemný.

porrconálns 3. velmi skrytý,Perrhaebi, orum mnárod v Thes
salii; adj. Perrhaebus3. thes
salský; zeměPerrhaebia, ae /.

perridicůlé aďv velmi směšně.
perridicůlus 3. velmi směšný
Derrěgo, are po řadě se dotazo

vati (senftentiam).
perrumpo, čre, rupi, rupfum

prorážim, cestu si klestím, pro
niknouti; přemoci, překonati;
v niveč uvésti

Persa, ae m Peršan; pl. Peršané,
Persie; Parthové.

persaepe adv. velmi často.
persalsus 3 adj. velmi vtipný.
persálutátio, Onis f pozdravo

vání.
persšáliuto, are po řadě pozdra

vuji.
persápiens, tis adj.velmimoudrý.
persápienter adv. velmimoudře.
perscienter aďv. velmi rozumně.
perscindo, čre, Idi, ssum roz

trhati, po
perscitus 3. velmi pěkný, lepý
perseribo, čre, psi, ptum vypi

suji, po-, za-, líčím; písemně
sděluji; písemně posílám (ora
tionem); narýsovati, načrtnouti
(planitiem castelli); zazname
návám (senatus consultum), pí
semně poukazuji k výplatě (ps
cuniam).

perscriptio, Onisf zapsání, za
znamenání; sepsání (legis);
poukázka na peníze.

persecriptor, is m účetní.
perscrutor, Ari prohledávám,

vyšetřuji.
persěco, are, ui, ctum rozřezá

vám, vy- (vitium).
Desěcutio, onisfpronásledování;

půhon, obžáloba.451]| L.-Č.

persědeo, Sre, di, ssum 'dlouho
seděti zůstávám (in eguo).

persegnis, e adj. velmi mdlý.erseis, dis f potomkyně nymfy
Persy — Hecate; město v Ma
kedonii; adj. kouzelný (herbae).

persentio, ire, si, sum hluboko
cítím; náležitě vnímám, pozná
vám

Persěphěné, 6s f —Proserpina;
metaf. — smrt.

perseguor, i, cůtus, sum proná
sleduji, stíhám; projíti, probádati
(solitudines); dostihnouti «fu
gacemvirum); snažím se, pracuji
o něco, usiluji, (ius suum); vy
hledávám, po-, dobývám (here.
ditates); napodobím (antigua);
zabývám se, provádím něco
(artes); vitam inopem p. životem
nuzně se protloukám ; pokračuji
(incepta), promýšlím ; popisuji,
líčím, vykládám (plura de vita);

„vypočítávám (siderum motus).
Perses, ae m poslední král ma

kedonský; jinak Perseus.
Perseus, i m 1. syn Jovův a

Danain; 2. král maked.; adj,
Perseius 3.

perseverans, tis adj. vytrvalý,
persevéranter adv. vytrvale.
persěvěrantia, ae / vytrvalost.
persěvěro, are setrvávám, vy-,

pokračuji, neustávám.

Ba 3.adj.velmipřísnýercicus 3. adj. perský (persicum
i n broskev); Persea maked. se
týkající (bellum).

persido, čre, sedi, ssumusaditi se,
persigno, áre zaznamenati.
persimilis, e adj. velmi podobný
persimplex, icis adj. velmijed

noduchý.
Persis, idisf Persie; aďj. perský.
persisto, čre, střti při něčem se

trvati.
persolvo, šre, vi, tum rozvázati;

zaplatiti, vytrpěti; vzdáti, pro
kázati (dis gratiam); splnit
(vota); odpykati (fraudes),
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persona perturpis
——

persona, ae / osobnost, stav, dů
stojnost; osoba; maska.

personatus 3. maskovaný, zaku
klený.
ersóno, are, ui, Ífum zvukem
(zpěvem) naplniti (domum);
zvučeti, ozývati se; hráti (ci
thara); eilně křičeti, volati.

perspectus 3. prozkoumaný, 0
svědčený

perspergo, čre, si pokropiti,
posypati (sale orationem).

perspícax, cis adj. bystrozraký.
perspicientia, ae f poznání.
perspicio, čre, exi, ectum pro

hlížím, prozkoumávám, ohle
dávám, shlédnouti, důkladně
seznávám.

perspicne aďv. zřetelně.
perspicnitas, tis / průhlednost,

jasnost, zřetelnost.
perspicuus 3. průhledný, jasný,

zřetelný.
persterno,čre, stráví, afum zcela

urovnati, vydlážditi. [cuji.
perstimůlo, áre prudce podně
persto, re, stiti, — stanouti;

trvati, vy-, 86
perstringo, šre, nxi, ctum utáh

nouti; dotýkati se, brázditi
(solumaratro); otupiti, ohlušiti
(aures murmure); napadnouti
(horror spectantes); tupiti, urá
žeti; dotknouti se ve vypravo
vání, zběžně projíti.

perstudiose adv. velmi pilně
perstůdiosnus 3. velmi horlivý,

velmi nakloněný
persnádeo, čre, si, sum pře

mlouvám (alcui), přesvědéuji
(ace c. inf.); persuásum mihi
est, persuásum habeo jsem pře
svědčen.

persuAsio, Onis f přemluvení,
přesvědčení,

pensnásor, is m přemlouvač.
persnásus 3. o čem jest kdo pře

svědčen; přemluvený
persubtilis, e ad;. velmijemný;

velmi promyšlený (oratio).453]| L.-Č.

persulto, are pobíhám,poskakuji
(in agro), probíhám (campos).

pertaedet, taesum est omrzeti;
hnusí se mi (negotii),

pertendo, čre, di, sum zamířili,
odajiti.

pertento, are (-mpto) zkoumám,
ohledávám; pronikám, dotýkám
se (gaudia mentem); napadám
(tremor corpora).

pertěnuis, e +:/j.velmi nepatrný,
slabý, skrovný.

pertěrebro, are provrtati.
pertergeo, Sre, si, sum otírám.
perterreo, re, ui, ffťumpostra

šiti, poděsiti. [jící.
perterricrépus 3. strašlivě zně
pertexo, čre, ui, xtum dotkati;

provésti, dokončiti.
pertimesco, čre, ui, velmi se

hrozím, strachuji, lekám se.
pertinacia, ae / vytrvalost; ne

ustupnost, tvrdošíjnostpertináciter© aďv.neustupně
vytrvale.

perťtinax, cis aďj. pevně držící;
vytrvalý, urputný, neustupný.

pertineo, 6re, ui táhnu se, do
sahuji, prostírám se, vztahuji
se; směřuji; patřím, hodím se.

pertingo, čre prostírám se,
pertractátio, onisf zaměstnávání

se něčím (poetarum)
pertracto, áre dotýkám se; pro

jednávám, zpytuji, probírám.
pertráho, čre, xi, ctum přivlé

kám, přivádím; lákám někam
(in locum iniguum).

pertreecto v. pertracto.
pertristis, e adj. velmi smutný;

velmi vážný.
perturbaté adv. bez pořádku,

zmateně.
perturbátio, onis f zmatek, ne

pořadek; vášeň, náruživost.
perturbátrix, cis / rušitelka.
perturbo, žre vezmatekuvádím;

pobouřiti, pomásti; pass. roz
vahy, mysli pozbýti.

perturpis, ©adj. přehanebný.
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pěrungo

pěrungo, čre, nxi, netum potí
rám, namazati,

perurbánus 3. velmi způsobný,
zdvořilý.

perůro, čre, ssi, stum spáliti,
roz-, zanítiti, odříti (colla);
perustus spálený, roz-, rozní
cený, za-.

pervádo, čre pronikám, přichá
zím, dostávám se.

pervagátus 3. rozšířený,známý.
pervágo, re projíti (animo

Jocos).
pervágor, Ari projíti, procesto

vati, potloukati 86; rozšířiti 86;
naplniti (mentes), proniknouti.

pervágus 3. všude těkající.
pervěrié «dv. přerozmanitě,
pervasto, are zpustošiti.
pervěho, čre, xi, ctum provážím,

dovážím, pře-; dopravuji; pass.
dovézti se, doplaviti se, dojeti;
projížděti (Oceanum).

pervello, čre, elli, ulsum dráž
dím (stomachum); frhám, trá
pím, hanobím.

pervěnio, ire, věni, ventum při
jíti, do-, dostati se, připadnouti.

perversé adv. převráceně, ne
správně. [(slovy).

perversio, Oonisf překroucení
perversitas, tis / zvrácenost.
perversus 3. převrácený, Z-;

zkažený; numen p. rozhněvaný.
perverto, šre, ti, sum převracím,

obracím, kácím; kazím, ničím;
z rovnováhy přivádím.

pervesťigátio, onis f vystopo
vání, vyzkoumání. [zkoumati.

pervestigo, are proslíditi, pro
pervětus, eris adj. prastarý.
pervětustus 3. adj. prastarý.
pervicácia, ae Jf vytrvalost,

tvrdošíjnost. [vytrvale.
pervicaciter aďv. houževnatě,
pervicax, cis adj. vytrvalý,

honževnatý, tvrdošíjný.
pervideo, čre, di, sum prohlížím,

prohlédám, pozoruji, zkoumám;
poznávám.

455) L.-Č.

pěs

perviígeo, čre stále kvetu, jsem
mocen. bdělý.

pervigil, is adďdj. velmi, stále
pervigilátio, onis f probdění

(noční obřad náboženský).
pervigilinm, i n v. předešl,

pervizilo, are probdíti.pervilis, e adj. velmi laciný.
pervinco, čre, vici, ctum úplně

přemoci; pohnouti, přiměti (al
guem rationibus); dosíci, do
kázati.

pervium, i » průchod.
pervius 3. adj. schůdný, přístup

ný, prostupný.
pervělito, are proletuji.
pervělo, are proletuji, vletěti

někam; proběhnouti, proletěti.
pervělo, velle, volui rád chci,
pervolůto, are přemítám, čtu.
pervolvo, čre, vi, Utum převra

cím ; pas+. silně jsem zaměstnán,
pervulgátus 3. rozhlášený, obec

ně známý.
pervulgo, are rozhlásiti, známo

učiniti; se p. vzdáti se.
pes, dis m noha; pedibus alguem

provocare vyzvati někoho k zá
vodu ve běhu; pedem frahere
kulhati; pedem opponere od
porovati; a pedibus (servus)
běhoun; servus ad pedes po
eluhovač při stole; sub pedibus
v moci; pes dexter šťastný pří
chod; nec pes nec caput ani
hlavy ani paty; pedibus (in
gredi, transire atd.) pěšky; ad
pedes descendere pěšky (opě
šalý) bojovati; pedibus merere
sloužiti u pěchoty; pedem con
ferre napadnouti, střetnouti se;
pedibus jre in sententiam při
stoupiti k mínění; pedem re
ferre couvnouti; noha u stoly
atp.; pes veli lano plachetní,
jímž se lodi dle větru dával
směr: pede aeguo navigare
plným větrem; stopa, střevíc
jako míra délková; stopa ve
verši; chůze, běh.
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pessimus phalanx

pessimus superl. od malus nejhorší.
Pessinus, ntis f m. ve Frygii,

proslulé bohoslužbou Kybe
linou; adj. Pessinuntius 3.

pessum adďv. na zem, v niveč;
p. ire zahynouti; p. dare za
hubiti. (dlivý.

estifer (-us) 3. zhoubný, ško
pestiferé aďv. záhubně.
pestilens, tis adďj. nezdravý;

zhoubny, škodlivý.
pestilentia, ae f nákaza, mor,

nezdravé povětří.
pestis, is f nakažlivá nemoc,

mor, nezdravé povětří; zkáza,
zhouba, spuštění, smrt; konkr,
i o člověku.

Pětělia, ae f m. v Bruttiu; adj.
Pětělinus 3.

pětesso, čre dychtivě toužím,
bažím, domáhám se.

petitio, Onis f útok, napadení,
rána, Bek (effugere); žádání,
žádost, prosba, ucházení 86;
žaloba, právo žaloby.

pětitor, is m uchazeč, kandidát;
žalobce ve přích vlastnických.

pěto, čre, iví (ii), itum mířím,
cílím, spěji, beru se, sahám po
něčem, hledím se zmooniti,
dychtím, dorážím, útočím, na
padám, bodám; chci dosíci,
domáhám Se, vyhledávám
ucházím se; prosím, žádám;
žaluji (soudně stíhám); beru
(a Graecis); spiritum p. z hlu
boka vydychuji.

pětorritum, i n čtyřkolý vozík.
Petra, ae f hl m. v Pierii; m.

v Thrakii; pobř. m. v Ulyrii.
Petraeus, i m vznešený Thessal.
Petrčius, i m M. legat Pom

pejův v Hispanii a legat An
toniův, jenž porazil Katilinovce
u Faesul. [na Sicilii.

Petrini, orum m obyv. m. Petry
Petrinum, i n statek u Sinuessy.457)| L-Č.

Petroecěrii, orum m kmen gallský
sev. od Garumny.

Petronia, ae/ manž. cís. Vitellia.
Petronius, M. m centurio 8. legie

Caesarovy; C. P. Arbiter spi
sovatel říms., oblíbenec Ne
ronův. [sarův.

Petrosidius, L. m orlonoš Cae
pětůlans, tis adj. rozpustilý,

svévolný, drzý.
pětůlantia, ae/rozpustilost, své

vole, škodolibost.

pětulens 3. trkavý.eucětius sinus zál. v Apulii.
Peucini, Orum m národ při ústí

Dunaje. jnica).
exus 3. vlas mající, nový (tu=
haeax, cism.Faiak, obyv.ostro«
va Scherie; pl.r. Phaeaces,um;
adj. Phaeácius 3.; Phaeacis,
dis f zpěv o Faiacích (srv.
Aeneis).

Phaedimus, i m syn Amfionův
a Niobin,

Phaedra, ae / do. krále Minoa,
choť Theseova.

Phaedrus, i m žák Platonův;
epikurský filosofzAthen,vrstev
ník Ciceronův; bajkář za cís.
Klaudia.

Phaeneas, ae m vůdce Aitolů ve
válce proti Římanům.

Phaestum, i » m. na Kretě; m.
v Thessalii; adj. Phaestius 3.;
Phaestias, dis /f obyvatelka
Ph. na Kretě.

Pháěthon, tis m syn Solův a
Klymenin; příjmení Solovo
(Svítící“); adj. Pháěthonteus
3. a subsť. Phaethontias, dis
Jf obyč. plur. sestry Faethon
fovy. [tova.

Phňěthůsa, ae / sestra Faethon
phalangae, árum /f válce k po

sunování lodí.
phalangitae, drum m vojíni

z falangy.
Phalanthus (-tus) i m Spartan,

zakladatel Tarenta.
phalanx, gis / falanx, šik.
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Phělňris

Phálňáris, dis m tyrann agri
gentský, jenž nepohodlné osoby
upaloval v kovovém býku.

phělěrae, rum / náprsníkkoň
ský podoby půlměsícovité; též
jako vyznamenání vojenské.

phálěrátus 3. náprsníkem opa
třený.

Phaléron (-um), i n přístavathen
ský; 4dj. Phalěricus 3. a Pha
léreus (Dometrius).

Phaloória, ae £ m. v Thessalii.
Phanae, šrum / přístav a mys

na Kretě; adj. Phanaeus 3.
(rex druh výtečného vína).

Phanota, ae / m. v Epeiru.
Phanotea, ae / m. ve Fokidě.
Phantasos, i m syn boha Spánku.
Pháon, is m mladík lesbický,

milenec Sapfin.
pharetra, ae f toulec.
pharetrátus 3. toulcemopatřený.
pharmacentria, ae / čarodějka.

pparměcěpola, ae m mastičkář.,harnabazus, i m náměstek
krále Artaxerxa.

Pharněces, is m král pontský,
syn Mithridatův.

Phěros (-us)i f ostrov s majákem
před Alexandrií; maják tento
sám; adj. Phárius 3. někdy=
aegyptský.

Pharsália, ae / krajina kolem
Farsalu v Thessalii.

Pharsálos (-us) i f m. v Thes
salii; adj Pharsálicus 3. a
Pharsálus 3.

Phěselis, dis / m. v Pamfylii;
obyv Phasělitae, árum m.r i c.bob;člunlehký.
hásias, dis / fasijská (Aetine,
puella); Kolchanka.

Phěsis, is, dos m řeka v Kol
chidě: adj. Phásiácus 3. a
Phásís, dos f (Medea).

Phěgeus, i m 1. syn Aleův;
2. Trojan; adj. Phegeius 3. a
Phegiacus 3.

Phemius, i m citerník a pěvec
na Ithace.459]| L.-Č.

Philoctětes

Phěneos, i f m. v Arkadii.
Phěrae, arum /f 1. osada lake

daimonská v Messenii; 2. mě.
sto v Thessalii, sídlo Adme
tovo,; 3. m. v Boiotii; adj.
Phoeraeus3, (Jason, Alexander) ;
vaccae Ph. Admetovy; obyýva
telé: Pheraei, Orum m.

Phěrěcydes, is m logograf athen
ský; filosof syrský; aaj. Phe
recyýdeus 3. (illud Ph. výrok
F-ův).

Pheretiades, ae m syn krále
thessalského Fereta— Admetos.

Phidias, ae m slavný sochař
athenský; adj. Phidiácas 8.

Phidippides v. násl.
Phidippus, i m 1. běhoun řecký

(jinak Phidippides); 2.nápadník
Helenin; 3. lékař Deiotarův.

Phila, ae / m. v Makedonii.
Philadelphéni, Orum m město

v Lydii.
Philaeni, Orum m dva Kartha

giňané z lásky k vlasti život
obětovavší.

Philémon, is m manžel Baucidin.
Philetaerus, i m bratr Eumenův,
Philippi, orum m m. v Makedo.

nii na hranicích Thrakie.
Philippopolis, isf m. na Hebru
Pbilippus, i m 1. král make.

donský, syn Amyntův, oteo
Alexandrův; meton. zlatá mince
Filippova; 2. Ph. Aridaeus,

„bratr Alexandra V.; 3. otec
krále Persea; 4. L. Marcius Ph.
řečník a státník říms., kons,
r. 56.; 5. tribun lidu, stoupenec
Caesarův. |kusský.

Philistus, i m dějepisec syra
philítia, orum 1 společné veřej

né hostiny spartské.
Phillýrides, ae m syn Fillyřin

Chiron. [stavitel athenský,
Philon, is m filosof akadem.;
Philocrňtes, is m vůdce posel

stva rhodského.
Philoctětes, ae m druh Hera

kleův; adj. Philoctetéus 3.
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Philodémus Phrýgia

Philodeémus,i mfilosof epikurský.
Pbiloláus. i m filososof pythag.
Philóměla, ae / dc. krále athens.

Pavdiona v slavíka proměněná;
slavík.

Philopoemen, inis m vůdce spol
ku Achajského. [drotví.
hilósóphia, ae f fAilosofie,mu

philosophicé adv filosoficky.
hilosophicus 3. filosofický.

philosophor, ari filosofií se za
bývám, filosofuji.

philosophus, i m filosof, mudre;
adj filosofický

hiltrum, i » nápoj lásky.
phílýra, ae / nejjemnější lýko

lípové.
Philýra, ae f nymfa, dc. Okea

nova, matka Chironova v lípu
proměněná; adj Philýréius 3.
(heros — Chiron).

phimus, i m nádoba k házoníkostek.
Phineus, i msyn Agenorův, král

v Salmydessu v Thrakii slepo
tou postižený a harpyjemi ob
těžovaný; adj. Phinenus 3. a
Phinčius 3.

Phintia, ae f m. na Sicilii.
Phintias, as m pythagoroveo,

druh Damonův.
Phlěgěthon, tis m ohnivá řeka

v podsvětí; adj. Phlegethon
tis, dis f

Phlegra, ae f£ m. v Makedonii;
ad). Phlegraeus 8.

Phlěgýas, ae m syn Areův, král
Lapithů, otec Ixionův.

Phlius, ntis f m. v Achaji; adj.
Phliásius 3. [Spánku.

Phobětor, is m (Děsitel) syn
hoca, ae f tuleň,
hocaea, ae f m. v Ionii; obyv.
Phocaeenses, ium a Phocaei,
orum m; adj. Phocáicas 3.

Phocion, ismvojevůdce athenský,
Phoócis,dis f krajina mezi Boiotií

a Aitolif; adj. Phocáicus,
Phoceus (Ph. iuvenis — Pyla
des); obyv. Phoócii, orum m.4861]| L.-Č.

Phoebas, dis f Foibem nadšená,
věštkyně.

Phoebe, 86s/f 1. sestra Foibova
Diana, bohyně měsíce; měsíc
sám; 2. dcera Ledina, sestra
Helenina, 3. do. Leukippova.

Phoebidas, ae m vůdce vojska
spartského.

Phoebus, i » bůh slunce Apollo;
slunce samo, adj. Phoebětus3.
a Phoebeus 3; Phoeběam, í
n m. u Sparty 8 chrámem F.;
Ph-us ales == havran.

Phoenicé, 6s (-a, ae) / krajina
v Syrii

phoeniceus 3. ohnivě červemý,
nachový.

Phoenices, um m Foiničané.
Phoenieus, ntisfpříst. m.v Lykii.
Phoenissa, ae / Foiničanka.
Phoenix, cis m syn Amyntorův,

druh Aeneův
phoenix, cis m fénix, báječný

pták spalováním se obrozující.
Phělče, čs f hora v Arkadii;

otrokyně Aeneova; dcera Chlo
ridina.

Phorcus, 1 m syn Neptunův,
král sardinský a korsický.

Phorcynis, dos f dcera Forky
ova Medusa.

Phorcys, (-is) dos f v. před.
Phormio, onis m filosofperipat.;

kus Terentiův; příjmí Klo
diovo. (Io.

Pněronís, dos f do. Foroneova

phrenetious 3. ztřeštěný,šílený.hrixus, i m syn Athamantův,
bratr Hellin; adďj.Phrixéus 3.

Phryges, um m Frygové.
Phrýgia, ae / krajina ve střední

Malé Asii; adj. Phrýgius 3.:
Ph. cantus hlučná hudba;
Ph. mater — Kybele; Ph. ty
rannus — Aeneas; Ph. pastor
— Paris; Ph. vates — Kelous;
Ph. venator Ganymedes;
Ph. columnae z fryžského mra
moru.

Phrýgia, ae f Trojanka.
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Phrýgius

Phrřgius (amnis)řeka ve Frygii.
Phryx, gis m Fryg.
Phthia, ae f hl. m. Fthiotidy v

Thessalii.
Phthias, dis f Fthianka.
Phthiotes, ae m Fthian.
Phthioticus, Phthius 3.

fthijský.
Phyláce, 86sf m. Molossů v

Epeiru; Phylaceis, dis r Fyla
čanka, zvl. Laodamia; ad).
Phylaceius3.

Phylácides, ae m potomek Fyla
kův Protesilaus.

Phyle, čs / tvrz v Attice.
Phyleus, i m syn Augiův.
Phylleius iuvenis — Kaineus;

Ph. mater Laodamia (z Fyllu v
Thessalii).

Phyllis, dos/de. thrackéhokrále
Sithona ve strom mandlový
proměněná.

Phyllius, i m přítel Cyknův.
phýsíca, ae fysika, přírodozpyt.
phýsicus 3. přírodozpytný; ph-i

(homines) přírodozpytci; phy
sica, Orum 1 přírodozpyt.

phýsiognomon, is m fysiognom,
jenž z rysů tváře člověka soudí
o jeho povaze.

phýsiělěgia, ae f věda pátrající
po příčinách jevů přírodních.

plábilis, e adj. zažehnatelný.
piacůláris, e adj. usmiřující,

očistný.
piácůlum, i prostředek očistný,

oběť smírná; trest, pokuta;
hřích, zločin.

píamen, inis n prostředekočistný.
pica, ae / straka.
pícária, ae f smolárna.

Ícea, ae f borovice.
icens, tis aďj. picenský: Picen
tes, ium m obyv. Picena.

Picénum, i n krajina kolem nyn.
AnkonyvIfalii; adj. Picenus 3.

píceus 3. adďj. smolný, jako
smůla černý.

Pictěnes, um m (Poiton) kmen
gallský již. od dolního Ligera.463)| L.-Č.

adj.

pigritia

přetor, is m malíř.ictor A. Fabius nejst. dějepisec
římský (za 2. vál. puns.).

pictura, ae f malba, malířství.
picturatus 3. omalovaný; vyší.

vaný.
pictus 3. malovaný, pestrý;

pravý; ozdobný.
Iicas, is m datel.
icus, i m bůh polí a lesů, man
žel Pomonin, otec Faunův, syn
Saturnův, první král Latia
Kirkou v datla proměněný.

pic adv. zbožně, dětinně, otcov
sky, něžně.

Piěria, ae / krajina na pobřeží
maked.

Piěris, dis f Musa; plur. dcery
Pierovy; Musy.

Pičrius 3. adj. pierský, thessal
ský; Musami nadšený.

Plěrus, i m 1. král v Emathii,
jenž dal svým devíti dcerám
jmena Mus; 2. Makedoňan,
otec devíti Mus t. j. původce
pocty jejich.

pičtas tis f láska k rodičům,
bratrská, oddanost vrchnosti,
poslušnost, zbožnost, vlaste
nectví, něžnost, dobrota.

pigeo, 8re, ui, neos. piget, uit,
igitum est mrzí mne, protiví
se mi; stydím se(fateri),

pigmentum, i 1 barvivo. barva;
okrasa řeči,

pigněrátor, is
zástav.

pigněro, are v zástavu dávám:
v zástavu beru.

pígněror, Ari v zástavu beru;
přijímám.

pígnus, čris » zástava, záruka,
základ, důkaz, znamení; záruka
lásky: děti, vnuci; pokuta za
nepřítomnost při sezení senatu;
p. praetorium záruka dávaná
praetorovi věřitelem ujímajícím
se něčí věci, že ji zachová v
náležitém stavu.

pigritia, ae f línost, rozmrzelost,
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pila

ila, ae f míč. [hráz.
ila, ae f sloup, pilíř; kamenná
ilánus, i m — triarius.

pilatus 3. kopím házecím opáa
třený.

pileáťus 3. 8 plstěnou čapkou,
kloboukem (při hostinách a
slavnostech, znamení svobody).
ilentum, i n kočár.
ilěčlus, i m klobouček plstěný.

pileus, i m. plstěný klobouk
tvaru polovejčitého, znam. svo
bodného občana; odtud svoboda
sama (ad pileum vocare).

pilósus 3. zarostlý, chlupatý.
jlum, i n oštěp házecí; p. mu
rale těžký o. s hradeb metaný.

pílus, i m chlup; věc nepatrná,
maličkost.

pilus, i 7 četa, manipul triariů;
primi pili cenfurio (primipilus)
první setník prvního manipulu
čili 1. setník legie.

Pimpla, ae f£ místo v Pierii s
horou a pramenem Musám za
svěceným;Pimplea, ae/ Musa.

PinArii, Orum m rod říms., kněží
kultu Herakleova.

Pindárus, im lyr. básník z Theb;
adj. Pindáricus 3.

Pindus, i m pohoří v Thessalii.
pinětum, i n smrkový les.
pineus 3. aďdj. smrkový; pinea

texta — lodi.
vingo, čre, nxi, ctum maluji;

tabula picta malba, obraz; acu
p. vyšívati; pomazati, potříti;
zdobiti, živě líčiti.

pinguesco, šre tučním, tloustnu.
pinguis, e adj. tučný, pingue, is

mtuk; úrodný, bohatý, žírný,
vydatný, bujný; těžkopádný,
nechápavý, hloupý; klidný, po
hodlný.

pí Ifer 3. ad. sosnatý.
piniger 3. adj. sosnami porostlý.
pinna, ae / (pina) kyjovka.
pinna, ae f£ péro, peří; křídlo;

šíp; ploutev; cimbuří.
pinnatus 3. okřídlený.

465) L.-Č.

Iso

pinniger 83. adj.
ploutve mající.

pinnětěres (-as) ae m nejmenší
druh raků, kulatan.

Pinus, us, i / smrk, borovice,
sosna; věci z ní zhotovené: po
chodeň, loď, věnec.

pio, are obětí usmiřuji, očišťuji;
napravuji; zažehnávám.

Íper, is 1 pepř.
ITaeus, (aeeus) i m přístav u
Athen; adj. Piraeus 3.

piráta, ae m mořský lupič.
piráticas 3. adďj. lupičský, pi

rátský; pirática, ae £ námořní
lupičství.

Pirenis, dis f pironský (unda:
Pirene pramen na hradě ko
rinthském).

Pirithous, is m syn Ixionův,
král Lapithů.

pírum, i n hruška (ovoce).
Irus, i / hruška (strom).
irustae, arum mloupežný národ
v Illyriku.

Pisa, ae f městov Elidě u Alfea;
adj. Pisaeus 3.

Pisae, šrum f m. Etrurii (Pisa);
adj. Pisánus 3.

Pisander, ri m 1. velitel loďstva
spartského; 2.vojevůdce athen
ský; 3. nápadník Penelopin.

Písaurum, 1 » město v Umbrii
(Pesaro); adj. Pisaurensis, e.

piscátor, is m rybář.
piscátorius 3. adj. rybářský.
piscátus, is m lovení ryb, rybo

lov; ryby.
piscina, ae / rybník, rybí sádky.
piscis, is m ryba.
piscor, ári ryby lovím.

iscosus 3. adj. rybnatý.
isídae, šrum mnárod v M. Asii;
Pisidia (sev. od Pamfylie).

Pisistrátides, ae m 1. Peisistra
tovec; 2. Boiofan, přítel Rimanů.

Pisistrátus, i m. samovládce
athenský (+ 527).

Piso, onis m příjm. rodu Calpur
niova (pocházejícího prý od

okřídlený;
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pistor

syna Numova Calpa): L. CO.P.
Frugi státník, řečník a děje
pisec; L. C. P. a) tchán Caesa
rův; 5) legat Cassiův; M. Pup
pius P. konsul 61př.K.; P. Agui
tanus rytíř římský.

pistor, is m mlynář; pekař.istorium, i n m. v Etrurii;
at). PistoOriensis, e.

pistrinum, i » stoupa.
pistris, is f mořskáobluda: vel

ryba, žralok, piloun; souhvězdí
Velryby; rychlá loď.

Pisuetae, rum / m. v Karii.
Pítáně, 68s£ m. v Argolidě.
Píthecisa, ae / plur. ostrovy

poblíže Kum (Ischia).
Pittácus, i m jeden ze 7 mudrců

řeckých.
Plttheus, i m král troizenský,

syn Pelopův; adj. Pittheius 3.
a Pittheus 3.

přtůjta, ae / hlen, rýma.
pituitosus 3. adj. plný hlenu.
pius 3. adj. povinnosti konající

(zvl. k vlasti, rodičům a bohu),
vlastenecký, zbožný, něžný;
svědomitý, poctivý.

píÍx, cis /£ smůla.
plácábilis, e adj. usmiřitelný.
plácabilitas, tis / smířlivost.
plácámen, ini8 » prostředek

uemiřující, uklidňující.
plácatio, Onis/ usmíření,uklid

nění.
Vlácátus 3. usmířený, spokojený,

klidný, mírný; placatis animis
ve shodě.

plácenta, ae f koláč.
Placentia, ae £ (Piacenza) město

na řece Padu; adj. Plácen
tinus 3.

pláceo, 8re, ui, itum líbím se;
3. os.: mám za dobré, uznávám;
stanovim, nalézám. nařizuji.

placidě a-/v. klidně, tiše.
placidns 8. aj. libý, mírný,

klidný, lahodný.
placitam, i » libost; nařízení,

předpis.467]| L.-Č.

planstrum

placitus 3. oblíbený, příjemný;
smluvený «locus).

pláco, šre uklidňuji, spokojuji,
smiřuji.

plága, ae f úder, rána, neštěstí.
plága, ae f síť, tenata; pás, ze

měpás, končina, země, kraj.
plágosus 4. ranami štědrý.
plágůla, ae / záclonau lože neb

nos:tek.
Planasia, ae / ostrov v mořiLi

gurském, již. od Elby.
Plancina, ae f manželka Cn. Cal

purnia Pisona. (bědování,

pianctms, Usm bití v prsa, nářek,lancus, i m v. Munatius.
pláne adv. jasně, zřetelně; zcela,

úplně; rozhodně, jistě; ovšem,
zajisté.

plango, čre, nxi, netum tluku,
biji, hlučně tepám; v prsa biji;
běduji, hořekuji (nad.).

plangor, is m tepání, bití v prsa,
nářek, bědováni.

planitas, tis / zřetelnost,jasnost.
plánities, ei f rovina, planina,
planta, ae /f rostlina, suzenice,

výhonek, sněť, větev.
planta, ae f chodidlo, tlapa.
plantaria, ium « školka.
plánam, i » plocha, rovina.
plánus 3. adj. plochý, rovný;

zřetelný, jasný; snadný.
lánus, i m tulák, kejklíř.
látaeae, arum / městov BoiotH;
obyv Plataeenses, ium m.

plňtánus, i / platan.
látéa, ae f ulice, třída.
láto, Onis m řecký filosof, šák
Sokratův, zakl. školy akade
mické. [tonovi,

Plátonici, Orumm stoupenci Pla
plaudo, čre, si, sum biji, tluku

(alis); tleskám ; souhlas na jevo
dávám, schvaluji.

plansíbilis, e adj. potlesku za
sluhující; u lidu oblíbený.

plausor, is mtleskač, schvalovač.
plaustrum, i » vůz nákladní;

souhvězdí V. Vozu.
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plausus

lausus, Us m tepání, tleskot,
potlesk, souhlas, pochvala.

Plautus, i m T. Maocius říms.
básn:k komický v 3. a 2. stol.
př. K.

pleběcula, ae / chátra, luza.
plébčius 8. adj. plebejský,

nízký, špatný,
plebs, is (-es, ei)/lid; lid obecný

proti patriciům, plebejové; dav,
chátra.

plecto, ěre, —, — biji, trestám;
zvl. pass. pykám, trpím.

plecto, čre, xi, xui, xum pletu,
splétám.

plectrum, 1 1 tepátko; loutna;
píseň.

Pléias, dis f plur. Pleiady, sou
hvězdí, pův. sedm dcer Atlan
ftových a Pleioniných.

pléně adv. plně, úplně, zcela.
plénum, i z plnost; ad p. úplně.
plenus 5. adj. plný, úplný, celý

(luna úplněk'; bohatý, hojný
(pecunia,mensa ; četný (domus),
plného těla, silný, tělnatý; tě
hotný, březí;obsažný, dokonalý.

plerigue 3. přemnozí, velký po
čet, většina.

pleramgue aďv. větším dílem,
obyčejně, z pravidla.

Pleamoxií, Orum m belg. kmen
mezi Sabem a Mosou.

Jico. are skládám, splétám.
Jitendum, i » m. na hranicích
Bithynie a Galatie.

plorátus, s m nářek, hořeko
vání.

plóro, šre hořekují, kvílím, opla
kávám. (kladní.

plostellum, i n malý vůz ná
pliima, ae f pýří, prach.
plumbeus 3. adj olověný; tupý

(pugio); hloupý; těžký.
plumbum, i 2 olovo; olověná

koule; olověná roura.
plůmeus 3. adj. opýřený, pýří

mající. [pluit prší.
pluo, čre, ui prším ; obyč. neosob.

469] L.-Č

poenitentla

plurimi 3. největší počet, nej
četnější, přemnozí, velmi mnozí.

plůrimum adv. nejvíce, velmi
mnoho; plurimí facio nejvíce
cením.

plurimus 3. v sing. jen bás.:
velmi četný, hojný, hustý (coma,
rosa).

plus (komp. od multum) více;
plares větší počet, více lidí;
plurie sum větší cenu mám.

pluscůňlam trochu více (negotii).
plůteus, i m stěna proutěná na

obranu vojínů bojujících.
Pluto (-on), onis m bratr Jovův

a Neptunův, vládce v podavětí;
adj. Platonius 3.; Plutonia,
orum n krajina v Asii (snad
v Lydii), kde prý stával chrám
Plutonův.

plňvia, ae / déšť, prška.
plůvřális, e aďj. deštivý (vítr),

dešťový (agua).
plůvius 3. adďj. deštivý; déšť

přinášející neb působící; deš
ový.

pocillum, 1 n číška.
pocůlam, i n pohár, číše; nápoj,

plur. pití, pitka.

Bon aef dna.čdálirius, i m syn Aeskulapův,
slavný lékař.

Odex, icís m zadnice, řiť.
oeantiáděs, ae m syn Poeantův
Filoktetes,

Poeas, ntis m oteo Filoktetův;
adj. Poeantius 3.

Poecile, 68sf sloupoví na ná
městíathenském vyzdobené díly
uměleckými.

pěěma, tis n báseň.
poena, ae./ trest, pokuta; poenas

do jsem trestán; poenas capiotrestám;| personif.| bohyně
Pomsty.

Poeni, orum m Punové, Kartha
giňané; adj. Poenas 3., Pů
nicus 3. v. punicus.

poenio v. punio.
poenitentia, ae f v. pae-.
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poenitet Pompělus

oenitet v. pae-.
oenus, i m Pun, Karthagiňan,
zvl. Hannibal.

Dpěesis, is f básnictví, poesie;
báseň.

pěeta, ae m básník.
poetica, ae f básnictví.
pěěticé adv. básnicky.

čticus 3. adj. básnický.
oetovio, onis m m. v hor. Pan
nonii (Petan ve Štýrsku).

poetria, ae / básnířka.
pol čnterj. při Polukovi, na mou

věru!
Pělěmo, onis m filosof řecký;

adj. Polemonens 3.
pěolenta, ae / ječné kroupy.
pělio, ire hladím, leštím; vypi

Jovati, vybrousiti, vyzdobiti.
olité adv. uhlazeně, vybroušeně.
olites, ae m syn Priamův.

politia, ae / Stát (spisPlatonův).
polticus 3. adj. státními záleži

tostmi se zabývající, politický.
Politorium, i 2 m. v Latiu.
pollens, tis adj. mocný, silný;

působivý.
pollentia, ae f moc; personif.

bohyně Moci neb Vítězství.
Pollentia, ae / m. v Picensku.

(Urbisaglia).
polleo, 6re — jsem mocen, pla

tím, mohu, jsem s něco.
pollex, cis m palec; pollicem

premere palec zavříti na zna
mení pochvaly; p. vertere p.
natáhnouti (směrem k prsům)
na znamení nelibosti

polliceor, Sri, itus sum slibuji.
pollicitatič, onisf slibování,slib.
pollicitor, ári slibuji.
pollicitum, i 1 slib.
polluo, čre, ui, útum poskvrniti,

pokáleti, zneuctíti.

o tns 3. poskvrněný,nečistý.ollux, cis m syn Tyndareův (či
Jovův) a Ledin, bratr Kasto
rův; geminus, utergue P. = K.
a P. (ská, nebe.

pělus, i m točna, klenba nebe

471). L.-Č.

Pollušca, ae /f prastaré městečko
v Latiu; obyv. Pollustini, 0rum,

Pělýaenus, i m. mathematik,
přítel Epikurův.

Pělýbius, i m řecký dějepisec,
vrstevník a přítel Scipiona ml.

Polýcletus, i m sochař za doby
Porikleovy. [samsky,

Pělýcrátes, is m. samovládce
Pělýcrátia, ae f choťAratova.
Polýdectes, ae m král na Serifu.
Pělýdorus, i m syn Priamův a

Hekabin.
Pělýgnotus, i m malíř a.sochař,vrstevník Feidiův.
Pělýhymnia, ae f (zpěvohojná)

Musa.
Polymestor, is m král thracký,
Polymnis, idis m otec Epami.

nondův.
Polyperchoón, tis m vojevůdce

Alexandra Vel.
Polyphémus, i mjednooký Ky.

klop, syn Neptunův.

polýpas, i m polyp.olyxena, ae f dc. Priamova.
pomárinm, i 1 ovocná zahrada,

štěpnice.
pomárius, im obchodník ovocem,
po(st)měridianus 3. odpolední,
pomerium, i n prázdný prostor

před hradbami městskými i za
nimi.

Pometia, ae / prastaré m. Vol.
sků v Latiu; adj. Pomětinus3.

pomiífer 3. aďj. ovoce nesoucí.
omoerium v. pomerium.
omona, ae f£bohyně ovoce.

pompa,ae fprůvod, zvl. slavnost.
ní; řada; nádhera, okázalost,

Pompěi, orum m m. v již. Kam.
panii r. 79. po K. zasuté.

Pompeius, a rod říms.: 1. Cn.
P. Magnus triumvir s Caesarem
a Krassem; 2. starší syn jeho
téhož jmena; 3. Cn. P. tlumoč
ník Tituriův; adj. Pompěius
3. a Pompeiánus 3.; Pompeia
nus, i 7 stoupenec neb voják
P-ův.
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Pompilius popůlor
—m

Pompilius v. Numa; adj. Pom
pílias 3.

Pomptinus 3. pomptinský (kra
jina vLatiu ; subst.Pomptinum
i n krajina P.

Pomptinus rod říms.: 0. P. legat
Ciceronův v Kilikii.

pómum, i » ovoce vůbec, zvl.
jablko; přenes. i strom ovocný.

ponděro, Arevážím, uvažuji, po
suzuji, oceňuji.

pondo aďv. co do váhy, vážící,
na váhu; jako subsť. — libra
(auri guingue pondo).

pondus, čris n váha, závaží, tíže,
tíha, rovnováha, těžké těleso,
břímě; množství, síla (argenti).

póno, čre, sui, situm kladu, sta
vím, zakládám, skládám, od-,
(vládu), pokládám, řadím (in
vitiis), ukládám; stanovím, ur
čuji (praemium); vitam p. du
cha vypustiti; castra p. táborem
se položiti; genua p. kleknouti;
se p. in algua se oddati se če
mu; arborem p. zasaditi; ftiro
cinium p. výcvik vojenský si
odbývám; ancoras p. zakotviti;
pochovávám: posifus pochova
ný; freta p. uklidniti; o větru:
ulehnouti, utišiti se; positus in
algua re spočívající na.., v..;
o čase: stráviti (diem); tvrdím,
uvádím (sententias); předpo
kládám, připouštím (hoc uno
posito), za jisté mám; vzdávám
se čeho, nechávám, odkládám
tiram, superbiam!; animam p.
ducha vypouštím; rudimentum
p. první zkoušku podstupují.

pons, tis m most, lávka; most
padací, paluba, patro věže; p.
Campanus na silnici Appiově.

Pontia, ae f ostrov na pobř. la
finském.
onticulas, i m můstek, lávka.

Pontieus, i m básník, vrstevník
Propertiův.

pontifex, icis m velekněz; p.
maximus nejvyšší pontifex ;pon478]| L.-Č.

tifices minores nižší; adj. pon
tiťicális, e a pontificius 3.

pontificatus, ús m úřad, hodnost:
pontifika. (Kandia.

Pontius O. m vůdce Samnitů u
ponto, onis » přepravní loď.

pontus, i m moře; hlubina; vlna.ontus, im Černé Moře; krajiny
u Černého Moře, zvl. Bithynie;
provincie římská; adj. Pon
ticus 3.

pěpa, ae m pomocník kněžský,
sluha obětní, jenž porůžel obětní
zvířata. [chátra.

čpellus, i m narůdek, nízký lid,
opilius 3. rod říms.: O. P.
Laenas vrah Ciceronův.

popina, ae /f obecná kuchyně,
Krčma. (žrout..

popino, Onismnávštěvník krčem,
poples, itis m ohbí podkolenní,

podkolení, koleno; duplicato.
p—te se zahnutým kolenem;
contento p. 8 pevným, napja
tým kolenem.

Poplicěla, ae m příjmí rodu Va
leriova. [ronova.

Poppaea Sabina manželka Ne
popůlábilis, e odj. poplenitelný

(Aammae: přístupný).
popůlabundus 3. plenící.
popůlaris, e adj. národní, lido

vý, u lidu oblíbený, domácí;
subsť. krajan; pl. strana lidu,
demokraté ; nestálý, nejistý.

popůlaritas, 'tis f oblíbenostu
lidu, populárnost.

popůláriter aďv. prostonárodně;
lidu přátelsky, demokraticky.

popůlátio, onis f pustošení, ple
nění.

pěpůlátor, is m plenitel, ničitel,
popůleus 3. adj. topolový,
popůlifer 8. adj. topole nesoucí,

rodicí.
Popůlónia, ae f£ m. v Efrurii,

jinak Populonii, Orum; obyv.
opulonienses, ium m.

popůlor, ári plením, pustoším;
vyhubiti (gentes).
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pěpůlus postfěro

pěpůlus, i m národ, lid, obyva
telstvo, množství, zástup.

populus, if topol.
orca, ae f svině, prasnice.
orcius, a v. Cato.

porcus, i m vepř, prase.
porrectio, onis f vztažení, na-.
porrectus 3. roztažený, na-, dlou

hý; rozlehlý, rozkládající se
(maiestas).

porricio, čre, 80i, otum za oběť
přináším, obětuji.

porrigo, inis f vyrážka, strupy.
pPorrigo, čre, exi, ectum vzta

huji, na-, roz-; poskytuji, po
dávám; rozkládám, mer. r. 80,
táhnu 86; povaliti (hostem);zvětšiti© (vectigalia);| podati
(dextram).

Po-vima, ae f£ bohyně paními
řimskými uctívaná.

porro «udv. dále, pak, potom;
aliis porro jiným po řadě.
orram, i n pažitka.
orsen(n)a, ae m král etrurský.

porta, ae / brána; průsmyk,
soutěska(naše, klíč?).

portátio, onis f nošení.
portendo, čre, ndi, ntum věštím,

předpovídám.
portentificus 3. adj.

neobyčejný.
portentosus 3. adj. nepřirozený.
portentum, i n znamení, div, zá

zrak; obluda, netvor, příšera;
báchorka.

porticus, ús./ sloupoví, síň slou
pová; krytby naochranu obléha
jících; škola filosofie stoické.

portio, onis f oddíl, část, podíl;
pro portione poměrně

pPortitor, is m celnik.
portitor, is m lodnik, převozník,

zvl. Charon.
porto, áre nesu, vezu, dovážím,
portorium, in clo. (dopravuji.

portnla, ae / branka.ortůunus, i m bůh ochránce pří
stavů; «dj. Portůnális, e.

portůosus 3.adďj.bohatýpřístavy.475)| L.-Č.

podivný,

portus, s m přístav; útusek
bezpečí; ústí (= rameno).

posco, čre, po'osci — žádám
vyžaduji; pátrám, vyzvídám;
vzývám; domáhám se, Poscor
jsem vybízen, vyzván,

Posidéum, i » mys v Makedoni;
Pěsidonius, i m filosof stoický

učitel Ciceronův. "datel
pěsítor, i8 m zbudovatel, zakla.
poxitus 3. ležící, rozkládající se

(Roma in montibus), spočíva
jící; Vpono.

positus, is 1 poloha.
Ppossessio, onis f držení, držeb.

nost, majetek; plur. pozemky,
Possessor, is m majitel, držitel.
possídeo, re, sedi, ssumv držení,

v moci mám.
possido, čre, sedi, ssum ujímám,

beru v držení, zmocniti se, opa
novati.

possum, posse, potui mohu, jsem
B něco; moc, vážnost mám,
platím; umím, smím; id Áeri
potest jest možno.

post adv. vzadu, potom, později;
předl, s akk. za, po; Pp.homi
num memoriam pokud paměť
lidská sahá.postea© adv.potom,později;
auid postea? co dale?

posteaguam v postguam.
posteri V posterus.
postěritas, tis / příští věk, bu

doucnost, potomstvo, budoucí
lidstvo.

postěrius aďdv.komp. později.
postěrus 38., komp. posterior,

superl. postrémus, postumus,
následující, potomní, p—o die
druhého dne, nazítří; in poste
rum na druhý den, pro budon
cnost; pozdější (tempus); zad
nější, horší, menší ceny; po
stremus poslední, nejhorší; po
stumus po smrti otcově naro
zený, pohrobek,

postřěro, ferre kladu za něco,
méně cením.
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postgěnitas praecáveo

postgěnitus 3. plur. potomci.
posthábeo, Sre, ui, itum nedbám,

za sebou, stranou nechávám,
opom:jím.

posthae adďv. potom, později,
budoucně.

posticas 3. zadní; posticum, in
zadní dvéře.

postillá adv. potom.
postis, is m veřeje; plur. dvéře.
postliminium,i «návrat za vlast

ní práh, nabytí starého práva,
právo k návratu do vlasti.

postmědo adv. potom, na to.
postmodnm v. předch.
postpóno, čre, sui, situm do zadu

kladu, méně cením, odkládám,
nedbám, pomíjím.

postprincipia, Orum 2 pokra
čování, konec.

postauam +p. od té doby co,
když, jakmile.

postrémoó av. konečně, posléze,
naposled, celkem, zkrátka.

postrémum «ďv. naposled.
postridié adv. den na to, druhéhodne,nazítří.| [připisuji.
postseribo, čre píši za něčím,
postsum, esse jsem za někým,

menší ceny jsem.
postůlátio, Onis f požadování,

žádost, soudní žádost.
postůlátum, i 2. požadavek,

žádost. (půhon.
postůlátus, is m soudní žaloba,
postůlo, Are žádám, vyžaduji;

přeji si; před soud poháním,
žaluji, žalobou se domáhám.
ostumus v. posterus.
ostverta (-or-) ae f bohyně
porodu.

potens, tis adj. mocný, vlivný,
schopný, vážený, vznešený;
vládnoucí něčím, ovládajicí ně
co (Cypri, silvarum:; sui potens
sebe mocný; promissi, iussi
potens slib, rozkaz vyplnivší;
voti p. vyplnění přání dosáhší;šťastný;© účinný,| působivý
(herba).

477) U.-Č.

pětentatus, s m moc, vrchní
moc, náčelnictví.

pětenter adv. mocně, silně; dle
možnosti (res lecta).

pětentia, ae f moc, síla, vliv;
p. rerum vrchní vláda.

potestas, tis f moc, moc úřední,
úřad, vláda; možnost, příleži
tost; svolení; p—em facere dáti
příležitost, aby se ho zmoc
nili; v bitvu se dáti (nechati
k sobě přistoupiti); hominum
divumaue p. pán. [zelný.

potio, onis f pití, nápoj, n. kou
pětior, ius komu. přednější,

lepší, znamenitější, důležitější.
Ppětior, iri, Ttus sum zmocniti se,

dosíci, nabýti něčeho; v moci
mám (Numidia), jsem účasten
(voluptatibus), vládnu.

potis aj., komp. potior atd.
mohoucí, s fo jsoucí.

potissímum av. nejraději, nej
spíše, zvláště, hlavně, především,

čtius aďr. spíše, raději.
otnias, dis f potnijský (Potniae
krajina v Boiotii, jejíž pastviny
činily zvířata vzteklými».

poto, are piji, ssaji, chlastám.
potor, is m piják.
poótus 3. napilý, 0-; vypitý.
potus, Us m pití, nápoj.
prae předl. s ace. před, proti,

vzhledem k..; pro.
praeácno, čre, ui, tum zašpi

čatiti, přiostřiti. [přehluboký
praealtus 3. adj. převysoký,
praebeo, Sre, ui, itum poskytuji,

davám; působím, činím; p. me
osvědčuji se, ukazuji se.

praebíbo, čre piji před někým,
připijím.

praebítor, is m podavatel, do-.
praecňlidus 3. velmi teplý.
praecánus 3. adj. předčasně

šedivý.
praecáveo, Sre, vi, cautum pře

dem se mám na pozoru, napřed
se vystříhám; alicui o někoho
se starám.
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praecědo praedábundus

praecedo, čre, ssi, ssum napřed
kráčím, předcházím, předčím.

praecellens, tis vynikající, zna
menitý.

praecello, čre, sum převyšuji;
vynikám, vyznamenávám S80;
vládnu (genti Adorsorum).

praecelsus 3. velmi vysoký.
praeceps, oipitis uďj' střemhlav,

horem pádem, úprkem; strmý,
příkrý; rychlý, prudký; ná
chylný, oddaný; přenáhlený,
nepředložený ; nebezpečný
(alea), povážlivý (viotoria).

praeceps, itis n nejvyšší nebez
pečí, propast.

praeceptio, onis / předběžnýpo
jem ; předpis, učení.

praeceptor, is m učitel.
praeceptrix, cis / učitelka.
praeceptum, i » naučení, naří

zení, rozkaz, předpis, pravidlo.
praecerpo, čre, psi, ptum před

časem trhám, sklízím, užívám.
praecido, čre, cidi, cisum z předu

utínám, osekávám, ořezávám;
roz-; od-, beru (causam belli;;
přetrhnouti,přerušiti(amicitias),
zkrátiti (praecide krátce řekni).

praecingo, čre, nxi, netum opá
sati, pass. O.se; Ovinouti, ověn
čiti (Aora capillos).

praecíno, čre, ui, enftum před
zpěvuji, předehrávám; věštím.

praeciípio, čre, cepi, ceptum na
před beru, předem, aapřed do
stávám, viae aliguantum na
před uraziti, předejíti, před
běhnouti; předstihnouti, předem
zaujmouti, obsaditi; victoriam
předem si představiti; animo,
opinione ap. tušiti, předvídati;
rem famě napřed doslechnouti;
napřed užiti, požívati (bene
fcia); předem postihnouti, na
učiti se; předpisovati, nařizo
vati, poroučeti, rozkazovati,
předem připomínati, poučovati,
učiti, raditi; pecuniam mutuam
p. vydlužiti si.

479) L..

praecípito, Are střemhlav
svrhnouti, shoditi; kvapně kon
čiti; ukvapiti, urychliti, rychle
vykonati; nepřech. unáhliti se,
pře- se, sřítiti se, padnouti.

praecipuě adv. obzvláště.
praecipuus 3. ad;. obzvláštní;

mimořádný, výborný; praeci
pua, Orum 2 stoicky: vynika
jící statky,

praecisé, aďv. stručně.
praecisio, Onis f odmlčení se

(aposlopesis).
praecisus 3. strmý, srázný.
praecláré adďv.velmi jasně, zna

menitě, stkvěle, výborně.
praeclarus 3. aďj. velmi jasný,

přeslavný, výtečný.
praeciiido, šre, si, sum zavírám,

uzamykám, zamezuji.
praeco, onis m hlasatel.
praecogito, šre předemrozvažuji.
praecěolo, čre, ui, ulfum napřed

zpracovati; velmi ozdobiti.
praecompěsitus 3. napředupra

vený. [v Gallii,
Praeconinus, L. Valerius legat
praecoónius 3. adďj. hlasatelův;

praeconium i n úřad hlasatel
ský; síla hlasu; vyvolávání;
velebení, chvála.

praeconsůmo, čre, pfum předem
stráviti. [dávám.

praecontrecto, áre napřed ohle
praecordia, Orum n bránice,

útroby, srdce, prsa.
praecorrampo, šre, pfumnapřed

porušuji, podplácím.
praecurro, čre, curri, cursum

napřed běžím, předbíhám, před
oházím, předčím; praecurren
tia, ium n věci předcházející.

praecursio, Onisf předcházení;
připravení posluchačů.

praecursor, is m předcházeč;
plur. předvoj.

praecůtio, čre, ssi, ssum něčím
před sebou mávám.

praeda, ae / kořist, lup. [zející.
praedábundus 3. na lup vychá
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praedamno praefracte

raedamno, áre předem odsou
diti; předem se vzdáti (spem).

praedatio, onis f kořistění, louení.
praedátor, is m kKořistitel,ple

nitel; lovec. [pežnický.
raedátorius 3. kořistící, lou
raedělasso, are naj ředoslabuji.

praedestino, Are napřed stano
vím, určuji.

praediátor, is m znalec právaobchodního.
raediátorius 3. (ius) týkající
se prodeje statků státem zaba
vených. [hodný.

raedicabilis, e adj. chvály
praedicátio, Onisf veřejné vy

volávání, vyhláška; oslavování,
velebení, chvála.

praedicátor, is m velebitel.
praedico, are veřejně vyhlašuji,

hlásám,vykládám, pravím; spo
chvalou se zmiňuji, velebím,
chválím; honosím 86; laudes
p. slavné skutky velebím.

raedico, čre, xi, ctum napřed
říkám, zmiňujise, předpovídám;
rozkazuji, stanovím, radím.
raedictio / oznámení předem,
předpovědění.

praedictum, i » věštba; rozkaz
(dictatoris); ex praedicto po
úmluvě.

praedičlum, i 1 stateček.
praedisco, Šre napřed se naučiti,

seznati. [stavený.
praedispěsitus 3. napřed roze
praeditus 3. opatřený, nadaný,

stížený.
raedium, i »1statek, dvůr.

praedives,itis ad. velmi bohatý.
praedo, Onis m loupežník, lupič.
praeděceo, 6re na řed poučuji.
praedor, ari Kořistím, plením,

loupím, uloupiti.
praedůco, šre, xi, ctum napřed

vedu, táhnu.
praedulcis, e aďj. velmi sladký.
praedirus 3. přetvrdý; velmi

silný.481]| L--Č.
P

praečmineo, re vynikám, před
čím.

praeeo, fre, ii, ftum jdu napřed,
předcházím; předříkávám; před
čítám; zařizuji, stanovím.

praefátio, onisf úvodní formule,
slova úvodní, předmluva.

praefectura, ae /£ úřad předsta
veného, velitelství; město ital
ské spravované praefektem;
kraj správní, místodržitelství.

praefectus, i m. představený,
velitel, náčelník, dozorce, mí
stodržitel.

praefero, ferre, tuli, Játumnapřed
nesu, hostes praelati kolemjedoucí,© táhnoucí;© stavím
před.., přednost dávám; se
praeferre předčitinad..; raději
chci; předjímám, napřed beru;
na odiv stavím, ukazuji, jevím,
prozrazuji; vyslovují, pronáším;
předstírám.

praefěrox, cis aďj. velmi divo
ký, prudký.

praefervidus 3.
velmi prudký.

praefestino, áre veliceurychliti,
ukvapiti; kolem chvátati.

praeficio, čre, féci, fectum v če
lo stavím, vůdcem, správcem
ustanovuji.

praefidens, tis velmi důvěřivý
(homo»; sibi velmisi důvěřující.

praefigo, čre, xi, xum zpředu
zarážim, upevňuji; obfjím, oko
vati. [předensati,

praefinio, ire předemustanoviti,
praefloro, are květu zbaviti, se

slabiti, zmenšiti.
praefluo, čre teku kolem.
praefódio, čre, di, ssum příkop

před něčím vykopati; napřed
zakopati.

praefor, ári napřed říkám, před
říkávám, předem jmenuji, pře
dem vzývám; předem oznamuji,
věštím; honorem p. „8 odpu
štěním“ říkám.

praefracté adu. tvrdě, přísně.
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praefrigidus

praefrigidus 3. velmi studený.
praefringo, čre, frégi, fractum

napřed zlomiti, uraziti.
praefulgeo, čre, si vyzařuji, zá

řim, stkvěji se.
3. velmi studený.

Ire velmi dychtím.
adj. těhotný, březí.
e adj. velmi štíhlý.

vis, e adďj. velmi těžký,
v. obtížný.

praegrávo, are velmi tížím, stla
čuji; artes snižuji.

praegrědior, i, ssus sum kráčím,
tábnu v předu, jdu mimo.

praegressio, onisf předcházení.
praegustator, is m ochutnávač,

číšn:k.
praegusto, are ochutnávám.
praeiáceo, Šre, ui před něčím

ležím.
praeiudicium, i, » předběžný,

předpojatý úsudek, předsudek;
příklad ; předčasné rozhodnutí;
úsudek o budoucnosti.

praeiudíco, šre předem soudím,
předem úsudek, rozsudek pro
náším, předsudek mám; prae
Indicatus 3. předemrozhodnu
tý, předpojatý; » předběžný
úsudek.

praeiňvo, šre předempomáhám.
praelaábor, i, psus sum kolem,

mimo plynu, mimo proklouz
nouti.

praelambo, čre, bi napředolizuji.
praelěgo, čre, gi, ctum kolem

se plavím.
praeligo, are něco v předu uva

zuji, zavazuji, ob-.
praelongus 3. velmi dlouhý.
praelůceo, Sre, xi v předu sví

tím; předčím nad..
praelůdo, čre, si, sum předehrá

vám. na zkoušku hraji.
praelustris, e ««j. velmistkvělý,

velmi vysoký (arx).
praemando, Are napřed rozka

zuji; praemandatis alguem re
auiro rozkazynapřed udělenými483)| L.-Č.

praenuntius

praemátůrus 3. časný, před
Časný, nevčasný.praemědicátus3| léčebnými,
kouzelnými prostředky opa
třený.

praeměditátio, onis f předběžné
uvazování.

praeměditor, ári předem pro
mýšlim, uvažuji; praemedita
tus předem uvážený.

praemětuo, čre, ui, — předem
se bojím.

praemitto, čre, si, ssum napřed
posílám, předesílám.

praemium, i « odměna, kořist,
výhoda; přednost, vyznamenání;
hrdinský čin.

praemělestia, ae f předchozí
nesnáz, zármutek. [vuji.

praemolior, iri napřed připra
praeměneo, re předem připo

mínám, varuji; předpovídám.
praeměnitus, us m výstraha;

předpověď.
praemonstro, re napřed uka

zuji, předpovídám.
praeměrior, i, tuus sum před

časně umírám.
praemortnus 3. odumřelý.
praemůnio, ire zpředuopevňuji,

chráním, ohrazuji, zatarasiti;
předstírám.

praemůnitio, onis / ohrazení
předem.

raenáto, áre kolem plouti, téci.
raeneste, is » (Palestrina) m.
v Latiu s chrámem a věštírnou
Fortuny; adj. Praenestinus 3.
(i obyv.)

praeniteo, 8re, ui v předuzářím;
etkvělostí předčím.

praenomen, inis n předejmení.
praenosco, čre napřed zvídám,

poznávám.
praennbilus 3. velmi tmavý.
praennntio, are dříve oznamuji,

ohlašuji.
prsenuntius 3. adj. napředozna

mující; suhsť. předzvěstovatel,
posel, -kyně.
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praeoceupitio praesens

praeocenpátio, onis /f zaujetí,
obsazení předem.

praeoccůpo, are nanřed obsazuji,
napřed se zmocniti, předstih
nouti; praeoccupatus před
pojatý. —

raeopto, are raději volím, chci,
přednost dávám.

raepando, čre zpředu otvírám.
raepárátio, Onis f příprava,
chystání.

raepáro, áre připravuji, opa
třuji, obstarávám; res prae
parata opatření.

praepědio, ire zaplétám, zamo
távám; jsem na překážku, pře
kážím, vadím.

praependeo, Sre, di, v předu
dolů visím.

praepes, štis aďi. velmi rychlý,
rychloletý, okřídlený; subst.
pták; zvl. pták věstný; p. Me
dusaeus — Pegasus; p. Iovis
= aguila.

praepilatus 3, (missilia) se zaku
laceným hrotem. [žrný.

praepinguis, e aďj. veletučný,
praepollens, tis velemoený.
praepolleo, Sre nad jiného jsem

mocen, velikou moc mám.
praepondero, šre převažují,pře

vyšuji, předstihuji.
praepono, čre, sui, situm v čelo

stavim, představiti, přednost
dávám.

praeposita, Orum1 výborné věci.
praepěsitio, Onis f přednost;

předložka. (litel.
praepěsitus 3. představený, ve
praepossum, posse, tui velmi

velikou moc mám.
praepostěré «-v. převráceně.
praeposterus 3 adj. převráceně

jednající, převrácený.
praepotens, tis přemocný;plur.

subst. mocní, velmoži.
praeprěpěré uďv. velmi chvatně.
praeprópěrus 3. adj. příliš

chvatný; horkokrevný, uná
hlený.485)| L.-Č.

praeguestus 3. napřed naříkaje.
praerádio, áre přezařuji.
praerigeo, Sre, ui (v předu)

zkřehnouti.
praeripio, čre, ui, reptum pře

dem uchvátiti, vyrvati.
praeroódo, si, sum rozhlodati,

okousati.
praerčógativus 3. adj. dříve

hlasující; p—um referre hlasa
telem dáti zprávu o hlasování
první centurie; praerogáativa
ae £f předběžná volba; jistá
předzvěst.

praerumpo, čre, růpi, ptum
z předu přetrhnouti, přervatí.

praeruptus 3. strmý, spádný,
srázný; o člověku: prudký.

praes, dis m ručitel v záležito
stech peněžních; jmění jakožto
záruka.

praesaepe, is » ohrada, chlév,
stáj, úl; díra (= obydlí).

praesaepio, ire, psi, tum z předu
ohrazuji, zatarasiti.

praesácio,ire tuším,větřímněco.
praesaácitio, onis f tušení.
praeságium, i u tušení, věštba.
praesaágus 3. adj. tušící, před

zvěstný.
praescisco, čre předemprozkou

mati, zvěděti.
praescius 3. adj. předvídající,

předem znalý.
praeseribo, čre, psi, ptum nad

písuji, předpisuji, poroučím;
vyhlašuji, známo činím; napřed
pravím; za záminku užívám.

praescriptio, Onis „/f nadpis,
úvod; předpis; určení, vymě
ření, záminka.

praeseriptum, i » předpis, roz
kaz, pravidlo.

praesěco, re, ui, cfum, tam
z předu uřezávám; praesectum
ad unguem velmi přesně.

praesens, tis adj. přítomný,
osobně, sám; tempus p. pří
fomnost; in praesens pro ny
nějšek, prozatím; praesentia
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praesensio

pl. n nynější poměry; in re
praesenti na místě, ihned; poena
p. v zápětí jdoucí; mors p.
okamžitá; neodkladný; pecunia
p. hotové peníze; jistý, sku
tečný; účinný, mocný (auxi
lium, deus); zjevný; odhodla
ný, zmužilý (homo, animus);
naléhavý (res); příznivý, po
mocný (deus).

praesensio, Onis /£ předtucha.
praesentia, ae / přítomnost,pů

sobnost, mooc (veri); in p. té
doby, prozatím.

praesentio, ire, si, sum před
vídám, tuším.

praesertim aďv. zvláště.
praeses, idis adj. před něčím

sedící; sudsť. ochránce, před
stavený, vůdce.

praesideo, čre, sédi, ssum před
něčím sedím, předsedám, spra
vuji, řídím, chráním; praesi
dens, tis představený.

praesidiarius 3. ochranný, p—i
milites (ochranná) posádka.

praesidium, i » ochrana, záštita,
pomoc, vojsko ochranné, po
sádka, ochranný průvod; místo
opevněné, tvrz; stanoviště; in
P—Oosum jsem na stráži.

praesignifico, are předemozna
čuji.

praesignis, e adj. předjinými se
vyznačující, nad j. vynikající.

praestabilis, e adj. vynikající,
výtečný. [výborný, znamenitý.

praestans, tis adj. vynikající,
praestantia, ae Jf výtečnost,

přednost. 'ochránce.
praestes, itis c představený,
praestigiae, árum/ šidba, klam,

šalba.
praestituo, čro, ui, útum napřed

ustanovuji, předurčuji.
praesto adv. zde, po ruce, po

hotově; p. sum pomáhám; sta
vím se naproti (cum armaftis).

praesto, are, stiti (staturus) na
před stojím, předčím, vynikám ;487)| L.-Č.

praeter

praestat jest lépe; ručím za
někoho; zajišťuji; plním, ko
nám, prokazuji (officia), zacho
vávám (fidem); činím, udržuji
(socios salvos); sententiam p.
odevzdávám hlas; dávám, po
skytuji; dokazuji, u-, projevuji
(animum), se p. ukázati se,
osvědčiti se (invictum); terga
hosti p. záda ukázati, zády se
obrátiti.

praestolor, ari jsem pohotově
pro někoho, očekávám.

praestringo, čre, nxi, ctum
svazuji, zavazuji; rdousím; otu
piti, oslepiti.

praestruo, čre, xi, ctum stavbou
uzavírám, zastavují, nepřístup
ným činím, ucpávám; přede
sílám, připravuji, předzjedná
vám.

praesul. is m předtanečník,
praesultátor, is m v. předch.
praesulto, are před něčím skáči.
praesum, esse, fui v čele jsem,

stojím, zastávám, řídím, spra
vuji, velím; obzvláštní podíl
mám (virtuti).

praestimo, čre předemberu, po
žívám; předem konám (suppli
cium); předem požívám (for
tunam principatus); předempro
mýšlím, představuji si (bellum);
předvídám (fortunam), tuším.

praesumptio, onisfv řeči:před
běžné vyvrácení možných ná.
mitek.

praesumptus 3. předpojatý.
praesuo, šre, ui, Utum napřed

přišívám, obkládám.
praetendo, čre prostírám, před-;

stavím před.., nastavuji; chrá
ním, hájím; stavím proti.. ; ra
záminku uvádím, vyslovuji.

praetento, are předem prozkou
mávám, ohledávám, předem
zkouším. [rozpaluji.

praetěpeo, čre, ui předem se
praeter aďv. mimo: předl. s akk.
" mimo, kromě, vyjma; p. modvm
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praetěrágo

nad míru; p. ceteros nad ostat
ní; proti (naturam, consuetu
dinem).

praetěrágo, čre, actum Kolem,mimo ženu.
praetereá aďv. mimo to, nad to;

o čase: později, budoucně.
praetěreo, ire, ii, itum kolem,

mimo jdu, míjím, po-, prochá
zím, vypršeti; nevšímám 8i,
zamlčuji, po-, stranou nechá
vám ; cursu p. předbíhám; ujíti,
neznámým zůstati; zapomínám,
opomíjim; překonávám, před
čím; modum p. překračuji.

praeterěguito, are mimo jedu
(na Koni).

praeterfěro, ferre, latum pass.
spěji, jdu mimo něco.

praeterfluo, čre mimo teku,
plynu, mizím,

praetergrědior, i, ssus sum
kráčím mimo, předčím.

praeteritus 3. minulý, uplynulý;
praeterita, orum minulost.

praeterlabor, i, psus sum kolem
plynu, mimo se šinu, unikám.

praetermissio, onis/ vypuštění,
vynechání, přejití.

praetermitto, ere, si, ssum mimo
pouštím, pomíjím, přehlédnouti.

praeterguam adv, mimo,kromě,
leč. [jetí mimo.

praetervectio, Gnisf objíždění,
praetervěhor, i, vectussumvezu

se mimo, jedu, plavím se ko
lem..; jdu mimo, míjím.

praetervělo, are mimo letím.
praetexo, čre, xui, xtum před

tkávám, obetkávám, lemuji, po
krývám, zahaluji; z předu ob
sazuji, zdobím; předstírám, zazáminkuužívám;| zastírám;
toga praetexta toga nachem
lemovaná (i tunica); (fabula)
praetexta —tragoedie(národní);
praetextun, i n záminka.

praetextátus3.praetextou oděný.
praetextus, Us m vnější zdání,

důstojnost, záminka.489]| L.-Č.

praeverrTo

praetinctus 3. napředpokropený,
smočený.

praetor, is m pův. vůdce, voje
vůdce; náčelník, představený,
místodržitel, praetor maximus
diktator, — konsul; p. aerarii
dozorce pokladny státní; první
úředník u italských národů;
u Římanů zvl. úředník s kom
petencí soudní: p. urbanus naď
občany římskými, p. peregrinus
nad cizinci neb cizinci a obča
ny; pr. primus nejdříve zvole
ný; někdy == propraetor.

praetorium i, » stan vojevůdcův
v táboře; válečná rada; úřední
obydlí místodržitelovo v pro
vincii; obydlí královny včel;
císařská stráž tělesná,

praetorius 3. adďj. praetorský;
subst. bývalý praetor; porta
praeftoria brána k nepříteli
obrácená: cohors p. tělesná
stráž; navis p. loď admiralská.

praetura, ae f praetura, úřad
praetorský.

praeumbrans, tis zatemňující,
zastiňující, zahanbující.

praetiro, čre, ussi, ustum v pře
du napáliti.

praevěleo, čre, ui jsem velmi
mocen, více zmohu, přednost
mám; praevalens, tis mocný.

praeválidus 3. velmi mocný,
silný.

praeváricátio, Onis/ porušení
povinnosti (zvl. k státu).

praeváricátor, is m překračo
vatel, rušitel povinnosti, zvl.
státní zástupce, žalobce, jenž
tajně přeje straně obžalované.

praeváricor, Ari s protivnou
stranou držím; p. accusationi
tajně napomáhám.

praevěhor, i, ctus sum napřed
jedu, letím (missilia), kolem
teku.

praevěnio, ire, ni, ntum jdu na
před, předcházím. [šuji.

praeverro, čre ometávám, opra
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praeverto prětium

praeverto, čre, ti, sum před
cházím, předstihuji, předem
opatřuji, obstarávám; zameziti,
brániti; dříve zaujímám; po
sornost obracím, dbám.

praevideo, čre napřed vidím,.
předvídám. [ničím.

praevitio, are napřed kazím,
praevius 3. předchozí.
praevělo, are napřed letím.
pragměticus i m znalec práva.
prandeo, čre, di, sum snídám.
prandium, i » snídaně.

ransus 3.posnídavší,posnídani.
rasiae, arum f demos attický.

prátensis, e adj. luční.
prátůlum, i z malá louka.
prátum, i n louka; tráva luční.
právě adv. křivě, převráceně,

nespravedlivě, zle, špatně.
práavitas, tis £ křivost, nepravi

delnost; zvrácenost, špatnost,
ničemnost.

právus 3. adj. křivý, nepravý,
špatný, zvrácený.

Praxiteles, is m sochař athen
ský; anj. Praxitelius 3.

precário adv. prosbami.
precárius 3. adďj.vyprošený, vy

žebraný; nejistý, nespolehlivý.
prěcátio, čnisf prošení, modlení,

modlitba.
preces, um / prosby, zaklínání.
Pr čciae, arum f druh révy.reciání, Orum m kmen adui

tanský.
prěcor, ári prosím, modlím se,

vzývám; přeji; proklínám.
prěhendo, čre, di, sum chápu,

uchvacuji, zmocniti se, pocho
piti; dosíci (oras Italiae).

prěhensio, onis / uchopení; ná
stroj na šroubování.

prehenso (prenso), are chytám,
chápu, popadám (zvl. za účelem
prožení), prosím.

Prelius lacus jezírko v Etrurii.
prelam, i 1 lis.
prémo, čre, ssi, ssum tlačím,

tísním; morsu koušu, ore žvý491)| L.-Č.

————ó

kám; litus p. držím se břehu;
dotýkám se, jsem na blízku,
blížím se (bastá); aéra p. letím;
vestigia p. stanouti, zastaviti
se; držím (frena); sedím, stojím
ap. (forum, gramen); obývám,
obkličuji; pokrývám, věnčím;
ossa male pressa pohřbené; ob
saditi (saltum praesidiis); pro
následují (cervum clamore);
obtížiti; vtlačiti, vtisknouti;
označiti (nota); vytlačiti, vy
lisovati; munduspremitur sklání
Be; zasaditi (virgulta); sulcum
p. brázdu vésti, vyorati; pora
ziti (tres famulos); stisknouti,
zavříti (fauces, oculos); pressa
oscula těsně za sebou; presso
gradu incedere co noha nohu
mine; utahuji (habenas); ořezuji
(vitem falce); zdržuji vestigia,
sanguinem) jsem v patách za
někým; stíhám; doléhám; pro
positum p. setrvati; skrýti, po
tlačiti (curam. dolorem); ore p.
zamlčeti; zatemniti (gloriam);
snížiti, ztenčiti, pohrdati (opus
cula, arma|; překonati (facta
annos); opanovati (arva iugo);
vocem p. k mlčení přivésti,
mlčeti.

prenso v. prehenso.
pressé adv. stlačeně, stručně,krátce;jednoduše,| prostě;

přesně.
pressio, Gnisf tlak, tíseň; pod

stavec páky. (dojím
presso, re tlačím; ubera p
pressus3. adj. stručný,krátký;

přesný,určitý ;stlumený, mírný.
pressus, is tlak; p. oris stis

knutí rtů. [stně.
prětiosé aďv. drahocenně, stkvo
prětiosus 3. adj. cenný, draho

cenný, nádherný.
prětium, i n cena, hodnota; pe

níze, plat, odplata, mzda; ope
rae p. est stojí za 10; operae p.
facere konati věc vděčnou, zá
služnou.
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prex pro

rex, cis f prosba.
riámeis, dis f dec.neb vnučka
Priamova.

Priámiděs, ae m syn Priamův.
Priamus, i m vladce trojský, syn

Laomedontův; vnuk jeho, syn
Politův; adďj.Priámeius 3.

Priápus, i m bůh plodnosti,
ochránce zahrad a vinic.

Priaticus campus krajina u Ma
roneie.

pridem adv. před časem, kdysi,
dříve, nedávno.

pridié vdv. den před tím (včera);
p. noctu v noci na včerejsčěk,

Priené, €s f m. v Ionii.
rimaevus 3. mladistvý.

primánus 3. plur, vojíni první
legie.

rimárius 3. přední, vzácný.
rimigěnia, ae f příjm.Fortuny
(původní, od počátku jsoucí).

primipilaris, is m setník první
setniny.

primipilus, i m v. pilus,
primitiae, arum /f prvotiny; za

čátek. [nejprve.
primo aďv. z prvu, z počátku,
primordia, Orum n prvopočátek,

původ; oběť; nastoupení na
trůn.

primoris, e adďj. plur. první,
přední ; primores subdsť.předáci,
přední řady; náčelníci, nej
přednější osoby.

primum aďv. poprvé, nejprve,
předně; tum p. tu teprve;
guam p. co nejdříve; výčet:
primum — deinde — tum —
postremo; ut, simul, simulac,
cum p. jakmile.

primus 3. první, přední; primo
nejprve, z počátku; In primis
především, obzvláště; in pri
mam v před; in primo na
před; z počátku; prima, Orum
n začátek, počátky.

princeps, ipis adj. přední, první;
subst. přední muž, náčelník,
kníže; druhý centurio legie;493)| L.-Č.

plur. vojíni druhé řady; hlava
(Roma p. urbium); původce,
zakladatel, strůjce.

principális, e uďj. první, pů
vodní; přední, nejvznešenější,
knížecí, císařský; porta p. dvě
brány boční v táboře, via p.
cesta tyto brány spojující.

principátus, ú8 m první místo,
náčelnictví, velení, nadvláda;
počátek, původ.

principia, orum n střed tábora,
stan vůdcův; počátky věcí,
prvky; přední řady vojska.

principium, i n počatek, původ;
principio adďv.z počátku.

prior, is, prius prvnější, dřívější,
přednější; starší (Dionysius)
předešlý (annus); priores před
kové; lepší, výbornější.

priscé aďv. dle starého zpňsobu,
zpříma. [dřívější.

priscus 3. adj. starý, starobylý;
pristínus 3. odj. dřívější,dávný,

předchozí; in p—um restituo
v dřívější stav uvádím.

pristis, is / druh lodí.
pristrix v. pistris,
prius adv. dříve.
prinsguam sp. dříve než.
privátim adv. soukromě, pre

sebe, pro svou osobu; p. 8e tě
nere — domi.

privátus 3. adj. soukromý, bez
velení, bez úřadu; subst, sou
kromník; in privato — domi.

Privernaum, i » (Piperno) m.
v Latiu; adj. Privernas, tie.

privignus, i m (-a, ae /) pasto
rek. -kyně; plur. nevlastní děti.

privilegium, i » zákon pro
jednotlivce, výsada.

privo, are zbavují, připravuji oč,
eprošťuji.

privus 3. každý jeden. jedno
tlivý; zvláštní; neúčastný,

pro předl. s ab!. před (místně),
pro concilio před radou, v radě,
pro collegio ve shromáždění;
pro alguo stare chrániti něko
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proávitu9

ho; pro me est k mému dobré
mu jest; pro, za (petere, loagui,
mori); ve jmenu, jmenem ip.
re publica); o (při slovesech
strachu a péče); místo, za (p.
corpore, p. arce); jako (pro deo);
pro ludibrio na posměch; jako
by (pro nocente); při názvech
úřadů: pro consule, pro prae
$ore; pro eo právě tak (ac si
jako by); dle, vzhledem, podle,
vedle, mocí (p. viribus, p. tem
pore, pro meo iure); pro se
guisgue jak kdo může, každý
dle možnosti.

prožvitus 3.po předcích zděděný.
prčávus, i m praděd; plur.

předkové.
probábilis, e adj. pravděpo

dobný, příjemný, chvály zaslu
hující.

probabilitas, tis £ věrohodnost,
pravděpodobnost.

probabiliter odv.pravděpodobně.
probátio, onis / zkoušení, schva

lování; část řeči obsahující
důkazy.

probátor, is m schvalovatel.
probátus 3. vyzkoušený, osvěd

čený;příjemný, zamlouvajícíse.
probě adv. dobře, řádně.
probitas, tisf řádnost,správnost,

poctivost.
próbo, are zkoumám, uznávám

za dobré, schvaluji, potvrzuji,
přisvědčujiněkomu; osvědčuji;
dokazuji, odůvodňuji; pass.
líbím se, pochvalu získávám;
probandus chvály hoden; mi
nus probor nelíbím se.

probrosus 3. adj. hanebný, po
tupný.

probrum, i » hanebnost, neřest,
cizoložství; hanba, potupa; na
dávka, hana.

próbus 3. adj. hodný, řádný,
poctivý; cudný.

procácitas, tis f drzost, dotěra=
vost, nestoudnost.

procáciter adďv.drze, nestydatě.

L.-Č.

proconsul

Proócas, ae m král albský.
procax, cis aďj. svévolný, smělý,

drzý.
procedo, čre, ssi, ssum kráčím v

před, dále jdu, dále kráčím,
pokračuji, přibývám, stoupám,
dařím se; dále trvám (stipen
dia); působím (venenum); pro
spívám (bene facta rei publ.)
proskakuji (voces).

procella, ae f vichřice, bouře.
procellosus 3. bouřlivý (ver);

bouře přinášející (ventus).
procer, is pl. -es, um předáci,

šlechta.
procěre aďv. daleko.
procéritas, tis f štíhlost, výška,

délka. dlouhý.
procerus 3. adj. štíhlý, vysoký,
processus, us « postup, zdar,

štěstí; vzrůst.
Prěchýta, ae f (Procida) ostrov

u Kampanie.

proooí ěre, di (v před)padám,rocilla, aef matka Agrikolova.
Procillus v. Valerius.
procinctus, Us m opásání ge,

pohotovost k boji.
proclámátor, is m křikloun.
proclámo, are vyvolávám, pro-,

křičím.
Proclés, is m Král spartský,praoteckrálovské| rodiny

spartské.
proclino, re kloním se, chýlim

se v před; proclinatus vratký,
ohrožený, nejistý; res p. ke
konci se chýlící.

prochvis, eadj. sklonitý; snadný,
proclivitas, tis f sklon, náchyl.

nost.
procliviter adv. spádně.

roclivus v. proclivis.
rocne (-gne), es f doc. krále
athens. Pandiona, sestra Filo
melina vevlaštovku proměněná;
vlaštovka.

proóco(r), ari prosím, žádám.
proconsul, is m bývalý konsul,

správce provincie.
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proconsňJaris

procopsůláris, e aďj. prokon
sulský; p. imago tribunát
lidu. [sulát.

proconsůlátus, s m prokon
procrastinátio, onisf odkladna

zítřek, odročení.
prócrastino, are na zítřek od

kladám, odkládám.
procrčátio, onis f plození, z-.
procrčňtor, is m tvůrce; plur.

rodiče.
procrčatrix, cis * matka.

rocreo, are plodím.
rocris, is f dc. krále Erechthea,
manž. Cefalova.

Procrustes, ae m loupežník v
Atffice Theseem zabitý.

procubo, are (vpřed natažen)
ležím.

procůido, čre. di. sum biji, fe
pám,kuji, vytvořuji, vzdělávám.

prócnl auv. daleko, zdaleka,
opodál.

roculco, are sešlapati, po-.
roculéius, i mpřítel Augustův,
rytíř říms.

procumbo, čre, cubui, itum
klesnouti, skloniti se, lehnouti;
na zmar přijíti.

procůirátio, nis f řízení, správa;
usmíření.

procurátor, is m správce, opa
trovník; účetní úředník po
kladny císařské; místodržitel.

procůratrix, cisf správkyně,ře
ditelka.

procůro, Are řídím, spravuji,
obstarávám; odvracím, zažeh
návám (prodigia).

prócurro, čre, curri, cursum
v před běžím postupuji, vy
běhnouti, vyraziti, vytrhnouti;
vynikám. [harcování,

procursátio, Onis f vybíhání,
procursator, is m harcovník.
procurso, are v před vybíhám,

harocuji.
procursus, Us m výpad.
procurvus 3. adďj. zahnutý.
procus, i m nápadník, záletník.497)| L.-Č.

Proetides

Prčcyon, is m hvězda v sou
hvězdí Malého Psa.

prodeo, ire, ii, itum vycházím,
vystupuji, po-; vyplouti; vze
jíti; objeviti se.

proódico, čre, xi, ctum napřed
určuji (diem), odročuji.

prodictátor, is m zástupce dik
tatorův.

Prědicus, i m
Euripidův.

prodigé adv. marnotratně.
prodigentia, ae/ marnotratnost,
prodigialiter adv. nepřirozeně,

zázračně,
prodigiosus 3. aďj. plný divů,

zázračný, nepřirozený.
prodigium, i z div, zázrak; ne

tvor, obluda. (niti.
prodígo, čre, 6gi, actum promar
prodigus 3. marnotratný; bo

hatý, nadbytek mající; plý
tvající něčím.

proditio, onis / zrada.
proditor, is m zrádce.
prodo, čre, didi, ditum vydávám,

oznamuji, prozrazuji, udávám,
zrazuji; odevzdávám, zanechá
vám; litferis, memoriae p. za
znamenati; memoria prod. est
ústně zachováno jest; sicuf
proditur jak se vypravuje.

proděceo, Sre předříkávám.
prodůico, čre, xi, ctum vyvádím,

před-, při-, doprovázím; vylá

sofista, učitel

kati; protahuji, prodlužuji;
vytvořuji.producte© aďv.© prodlouženě,
zdlouha.

productio, onis f prodloužení,
protažení.

productus 3. prodloužený, dlou
hý; producta, orum 1 věci
přednost zasluhující, výborné.

proeliátor, is m bojovník.
proelior, ari bojuji, zápasím.

roelium, i » bitva, boj.
oetides, um f dcery Proitovy

pro svou pýchu šílenstvím po
trestané.
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Proetus prolectio

Proetus, i m král tirynteký.
prófáno, are znesvětiti.
prófánus, 3. aj. světský(nepo

svátný); bezbožný, nemravný;
zlověštný.

profectio, onis f odchod, vý
prava, cesta, plavba, původ.

profecto adv. v skutku, zajisté,
věru. [zdar.

profectus, is m vzrůst, pokrok,
profěro, ferre, tuli, latum vyná

ším, před-, ukazuji, naočích no
sím ; vydávám, odevz-, objevuji,
oznamuji, uvádím, vypravují,

prodloužiti.
prófessio, onis f přiznání, vyjá

dření; udání, přihlášení; 86
znam; stav, zaměstnání.

prořessorius 3. adj. veřejnému
učiteli náležící

prěťestus 3. adj. všední.
proficio, čre, féci, fectums místa,

v před přivádím, v před jdu,
postupuji, prospívám, prospěch
mám, poříditi; přispívám, slou
ším, napomáhám.

proficiscor, i, fectussumna cestu
se dávám, vycházím, od , jdu,
táhnu, cestuji; počátek, původ
mám.

profiteor, Sri, fessus sum při
znávám, ohlašuji, při-, udávám,
oznamuji; nomen p. hlásím se
k službě vojenské; p. me ali
aguemvydávám se za .; uka
zuji; nabízím 86; veřejně se
přihlašuji; professus 3. při
znaný.

profligator, is m marnotratník,
profligátus 8. bídný, nešťastný,

poražený; zkažený, ničemný,
bezbožný.

profhgo, are poraziti, přemoci;
zničiti; téměřskončiti (bellum).

profilo, šre vydechuji.
profluens, tis aaj. tekoucí;

subst. tekoucí voda; o řeči:
plynný.

profluenter aďv. plynně, lehce.4993]| L.-Č.

proflňentia, ae f proud (lo
guendi.. [prýštím; vyplynouti.

profluo, čre, xi, xum vytékám,
prěfor, ari vypovídám,pronáším,
prófůgio, čre, fůgi, utíkám,

prchám.
profůgus 3. adj. uprchlý; tě.

kavý, nestálý; bez domova,
vyhnaný.

profundo, čre, fudi, sum vylé
vám, pro-; vydávám; p. me
vytékám, vylévám Be; vy
hrnouti se; oddávám se; divi
tias p. prohýřiti.

profandaos3. «dj. hluboký, be.
zedný,profundum,i1 hlubina,
moře; caelum p. vysoké.

prěfusé adv. nemírně.
profůsus nemírný, marnotratný;

nákladný (epulae); rozpustilý,
nevázaný.

progener, i m manžel vnučky
progěněro, re plodím.
progenies, 8i / potomstvo, rod;

potomek.
progenitor, is m praotec. [dím.
progigno, Šre, genui, itum plo
prognatus 3. zplozený, pochá

zející od..; prognati, orum
potomci.

prognostica, Orum » znamen'
povětrnosti (spis Aratův).

prógrědior, di, ssus sum postu
puji, pokračuji; objevuji se;
vyplouti v před; vzmáhám se.

progressio, onis f postupování,
pokrok; stupňování.

progressus, ús mpostup,pokrok,
prohibeo, ere, ui, itum zdržuji,

za-, překážím, bráním, zameziti.
proício. čre, iěci, iectum v před

vrhám, házím, vyhoditi, uvrci,
vy-, nasazují, napřahuji; ma
stavuji, v šance vydávám; od
hazuji; mimo sebe pouštím,
odkládám, vzdávám se čeho;
opovrhuji; vyháním; se p.
vrci se; v nebezpečí 8e vydati;
snížiti se, chii)

proiectio, Gnisf vztažení (bra
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prolectus

proiectas 3. vystrčený, náchylný,
povržený, nízký; zkormoucený
(vultus); vynikající, nesmírný
(audacia).

prčindě adv. proto tedy, pročež;
proinde ac právě tak.

prolábor, i, psus sum v před
sklouzám, padám; dostati se
někam; longius prolabi roz
vláčným se státi; uklouznouti
(verbum); pochybiti; upadnouti,
poklesnouti.

prolapsio, Gnis/ klopýtnutí.
prolátio, Onisf přednesení, vý

slovnost, rozšíření; odklad,
prodloužení. (odkládám.

prolAto, are rozšiřuji; zdržuji,
prolecto, are vyvábiti, svésti.
proles, is f potomek, dítě, po

tomstvo, pokolení; mladé muž
stvo.

proletarius, i m občan nejnižší
třídy, proletář.

prolicio, čre vylákati.
prolixus 3. protáhlý, dlouhý.
prológuor, i, cůtus sum pro

náším, vyslovují.
proliido, čre, si, sum předehrá

vám, napřed se cvičím.
roluo, šre, lui, lůtum vylévám,
odplachuji, splachuji, svlažuji,
omývám, 8-.

prolisio,Onispředehra,zkouška.
prolůvies, i / zátopa, kal.
proměreo.Sre, ui, itum zasluhuji,

sásluhy si zjednávám.
roměritum, i n zásluha.

Promethens; i (60s)m syu Iape
tův a Klymenin, otec Deuka
lionův; adj. Prómeěthéus 3.

Promethides, ae m syn Prome
thetv Deukalion.

promínens, tis » vyčnívající
část, výspa; p—ia montium
předhoří.

promíneo, 8re vyčnívám, přesa
huji, k předu se chýlím.

promiscué adv. smíšeně, bez
rozdílu.

promiscuus 3. smíšený, společ

601) L.-Č.

pronuntio

ný; p. conubia mezi dvěma
stavy; obecný, obyčejný.

promissio, Gnisf slibování.
promissor, is f slibovatel,
promissum, i » slib.
promissas 3. svislý, dlouhý.
promitto, čre, si, ssum vy

pouštím, spouštím, nechávám
růsti; barba pr—a dlouhývous;
slibuji, připovídám.

promo, čre, psi, (p)tum vynda
vám, vyjímám, na světlo při
náším, objevuji, vypravuji.

promontorium v.promunturium.
promota, orum ustatky přednost?

zasluhující.
proměveo, Sre, movi, tum v před

pohybuji, postrkuji, posunuji;
rozšiřuji, zvětšuji; povyšujt;
zjevují. [hbitě.

promptě aďv. ochotně, rychle,
promptus 3. zřejmý,patrný; po

hotový, hbitý, obratný, ochotný;
zdatný; snadný, pohodlný.

promptus, Usm: in p—u esse po
hotově býti, snadným býti,
in p—u habere pobotově, na
snadě míti, ín p—u ponere na
veřejnost dáti.

promulgo, šre prohlašuji,
navrhuji.

promontiirium, i 2 mys, před
prómus, i m šafář.
promutuus 3. adj. napřed půj

čený, zálohou požádaný.
proóné aďv. svahem, svisle.
próněpos, tis m pravnuk.
pronůba, ae / starosvata; příjm.

Junonino jakožto ochránkyně
eňatku.

pronuntiáti0, onis f prohlášení,
provolání; řeč; přednes, vý
slovnost; věta.

pronuntiator, is mvypravovatel.
pronontiatum, i » věta(axioma).
pronuntio, are vyhlašuji, pro-;

oznamuji; soudím, úsudek pro
náším; slibuji; na úřad jme
nuji; přednáším, deklamuji;
vypravuji.

vy-;
(hoří.
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pronůras proprietas

pPronůrus, ús /f manželka vnu
kova.

Dronus 8. adj. k předu naklo
něný, chýlící se, náchylný;
v před se řítící, běžící, tekoucí;
sklánějící se; „rychle probíha
jící, u-; příznivý, nakloněný;
snadný, lehký. [vstup.

prooeminm, i 1 úvod, vchod,
propágátio, Onis f rozvádění,

rozšiřování, zvětšení.
Dropágo, are rozšiřuji, rozpleme

ňuji, zvětšují, prodlužuji.
propago, inis f odnož, sazenice“

potomek, syn, potomstvo, děti.
propálam adv. veřejně.
propátulum,i n otevřené,volné

místo, nádvoří; in propatulo
veřejně, [volný.

propátulus 3. adj. otevřený,
prope (propius, proxime) adu.

blízko, málem, téměř, skoro;
pred!. s akk. blízko čeho.

propědiem v nejbližších dnech,
co nejdříve.

propello, ěre, puli, pulsum ku
předu ženu, vyháním, po-, za-,
vvpuditi.

prěpěmědo, própěmědum adv.
propendeo, Sre dolů visím; pře

važuji; kloním se, jsem na
kloněn.

propensé adv. ochotně.
propensio, onis f nichylnost,
propensus 3. nakloněný, ná

chylný, ochotný; převahu ma
jící, důležitý. [ně.

prěpěranter adv. Bpěšně,chvat
prěperantia, ae f spěch, chvat.
propěráto adv. spěšně, rychle.
própěrátus3. zrychlený.rychlý.
propěré odv. rychle, honem.
prěpěro, re chvátám, spěchám;

zrychluji. (říms.
Propertius, i m Sextus, básník
própěrns 3. adj. chvatný, spěšný,

kvapný. svislý.
propexus 8. do předu sčesaný,
proópino, re připíjím,508]| L.-Č.

propinguitas,
příbuzenstvo.

prěpinguo, are přibližuji, ury
chluji, blížím se.

própinguus 3. aďj. blízký, po
dobný, subsť. příbuzný.

prěpior, ius, Oris bližší, bl, ča.
sem pozdější; lepší; podob
nější; příhodnější, [ňuji.

própitio, Are usmiřuji, naklo.
própitins 8. adj. nakloněný,

příznivý, milostivý.
Propoetides, um f panny ky

perské Venuší v kámen promě.
něné.

própola, ae m kramář, hokynář,
propollao, čre velice poskvrniti,
propóno, čre, sui, situm před.

kládám, veřejně vykládám, vy
věšuji vystavuji; představuji
si; přednáším, vypravuji, vy
kládám, prohlašuji; tvrdím,
zmiňuji se; stanovím, slibuji
(praemia); vyhrožuji (poenam),
navrhuji (remedia morbo); před
se beru, zamýšlím; určuji; pro
positum esse býti (de guo dis
putaremus) předloženu.

Propontis, tis "mořeMarmarské;
adj. Própontiacus 3.

proportio, onis f rovný poměr,
úm-rnost, sou-, podobnost.

propěsitio, Gnis /f představa
(huius vitae'; záměr; horní
návěst závěru; thema, hlavní

tis f blízkost,

myšlenka,
propěsítum, i ». předevzetí,

úmysl, záměr; thema, hlavní
předmět.

propěsitus 3. předsevzatý, res
p—apředsevzetí, záměr; vysta
vený, v šanc vydaný; nastáva
jící, hrozicí.

propraetor, is m propraetor,
správce provincie.

proprié aďv. vlastně, výhradně;
obzvláště; přesně, ve vlastním
smyslu.

proprieťas, tis f zvláštnost,
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proprius proósterno

roprius 3. adj. vlastní, určité
mujednotlivci patřící ; zvláštní,
podstatný, bytný, trvalý, jistý.

propter adv. blízko; předl. s
akk pro, ze, skrze.

roptereá aďv. proto; p. guod
protože.

ropůdium, i » hanebnost; o
člověku: nestyda, hanebník.

propugnaculum, i n hradba,
bašta; ochrana, záštita.

propugnětio, Onisf bojování zaněco, obhajování.
propu tor, is m obhájce, bo

jovník za něco.
propugno, are bojuji (na venek),

b. na obranu, obhajuje.
ropulsátio, onis / odvrácení.
ropulso, are odrážím,odvracím,
zaháním.

propýlaea, Orum » vchod na
Akropolis, propylaje.
roguaestor, is m bývalý guae
stor, jenž provázel prokonsula
do provincie.

prora, 86 f přída lodní.
prorépo, re, psi, ptum vylézám.
proreus, i m kormidelník na

řídě.
proripio, čre, ui, eptum vyrvati;

se p. vyřítiti se, vyraziti.
prorógátio, onis f prodloužení

úřadu; odložení; odstranění,
zrušení. [dám, odročuji.

prorógo, šre prodlužuji; odklá
prorsus aďv. naprosto, docela,

právě, zkrátka.
prorumpo, šre, rupi, ptum pro

lamuji; propuknouti, vyraziti,
vyřítiti se.

proruo, čre, ui, utum pobořiti,
etrhnouti; sbořiti, povalitij;
nepřech. vyřítiti se, útočiti od
někud; ařítiti se, lení.

prosápia, aef kmen, rod, poko
proscénium, i n přední část

jeviště, jeviště.
proscindo, čre, scidi, ssum roz

trhati; rozřezávám, krájím,
prorývám, orám ; tupím.606)| L.-Č.

proseribo, ere, psi, ptum písem
ně uveřejňuji, veřejně známo
činím, písemně nabízím k pro
nájmu, na prodej; písemně
prohlašuji někoho za zbavena
statků, jmění zabavuji, proskrí
buji, do klatby dávám, za
psance prohlašuji.

proseriptio, Onis£ veřejná vy
hláška; prohlášení za psance.

prosěco, šre odříznouti, roz-.
prosectum, i » plur. útroby

obětní.
prosemíno, re rozsévám, roz

plemeňuji.
prosěguor, i, secůtus sum dopro

vázím, sleduji, následuji, po
kračuji; pronásleduji, stíhám;
napodobím; uctíti, prokazovati,
obdarovati ap. (laudibus).

Proserpina, ae f bohyně pod
světí; manželka Plutonova, dc.
Jovova a Cereřina. [se.

prosilio, fire vyskočiti, vzchopiti
prosocer, i m děd manželčin.
prospecto, are v před pohlížím,

dívám se na.., hledím; čekám,
doufám.

próspectus, ús m vyhlídka, vý
hled, roz-; in p. esse býti patr
ný, jest viděti; in p—um ali
culus venire, producere na oči
někomu přijíti, přivésti.

prospěcůlor, ári z dálky vyhlí
žím, ohledávám.

prospěré adv. příznivě, šťastně.
prospěritas, tis / zdar, štěstí.
prospěro, are zdaru dávám.
prosperus, prosper 3.

zdárný, příznivý, šťastný.
prospicientia, ae / opatrnost.
prospiício, čre, exi, ectum hle

dím v před, vyhlížím, o—8e, dí
vám se na. .., pozor mám, sta
rám se, pečuji, obstarávám,
opatřuji; předvídám.

prosterno, čre, strávi, stratum
poraziti, potříti, zničiti; se p.
„zahoditi“ se, snížiti se; ad
pedes k n. padnouti.

ad.
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prostitno proximus

prostituo, čre, ui, útum veřejně
vystaviti, v šanc vydati, zha
nobiti.

prosto, are, stiti, statum jsem
vystaven na prodej.

prosňbigo, čre vyrývám, roz-.
prosum, prodesse, fui prospívám,

jsem ku prospěchu.
Protágoras, ae m slavný sofista

doby Sokratovy.
protěgo, čre, xi, ctum z předu

kryjí, chráním; pokrývám, za-.
protendo, ere, di, sum, fum na

pínám, natahuji, vz-.
proóotěnus v. protinus.
protěro, čre, trivi, tritum po

tříti, rozšlapati, zničiti.
proterreo, 6re, ui, tum zastrašiti,

zaplašiti, zapuditi.
rětervě adv. drze, nestoudně.

brětervitas, tis f drzost, ne
stoudnost,

prótervus 3. prudký,
drzý, nestydatý.

Protěsiláus, i m manžel Laoda
mie, vůdce Thessalů před Tro

bujný,

jou.
Proteus, i m mořský bůh, jenž

různé podoby na se bral.
protinus av. ku předu,před se,

přímo; nepřetržitě, stále, hned.
Protěgěnes, is m slavný malíř

řecký.
protráho,šre, xi, ctumventáhnu,

vytahuji, vyvlékám, vleku; na
světlo vynáším, odkrývám.

protriido, čre, si, sum v před
strkám, postrkuji; odkládám.

proótarbo, are zaháním, zapuditi;
conviciis alguem napadnouti.

prout +. jak; dle toho, jak.
provectus 3. aetate věkem po

kročilý.
prověho, čre, xi, ctum ku předu

vezu, dopravuji; povznáším(virtus| alguem);| protahuji;
pass. dále jedu, pluji, pouštím
se, dávám se strhnouti (amore,
in maledicta), pokračuji, (tak)
daleko jdu.607)| L.-Č.

prověnio, ire, věni, ventum
vzcházím, vznikám, vzrůstám;
uroditi se, dařiti 8e.

proventus, s m východ, výsle
dek, dobrý konec, zdar.

proóverbiam, i n přísloví.
providens, tis adj. prozřetelny
provideo, 6re, vidi, visum v před

hledím, pečuji, starám se, ob
starivám; předvídám.

proóvidus 3. adj. znalý (veri),
předvídající, opatrný, obezřelý,

provincia, ae f úkol; správa
provincie; provincie — část
říše spravovaná místodržitelem,

provinciális, 6 adj. provincie
se týkající, v p—il, z provincie;
subst. obyv. provincie.

proóvisio, onis f předvídání,
opatrnost; vyhnutí se, vystří
hání.

provisor, is m kdo něco před
vída; kdo předem něco obsta
rává.

provisns, s m (jen abl.) hle
dění do dálky, hledění před se;
předvídání; prozřetelnost (deo
rum); péče. [volání se,

prověrátio, onisf vyzývání; od
prověcátor, is m vyzývatel k

boji; druh gladiatorů.
prověco, šre vyvolávám, vyzý

vám, povzbuzuji; odvolávám se.
provělo, are vyletěti, vyraziti,

vyřítiti se.
provolvo, čre, volvi, Ufum vyva

liti, váleti, valiti; se p. padnou
ti, Kklesnouti; snížiti se; for
tunis provolvi o jmění přijíti.

proximé adv. nejblíže, právě,
posledně.

proximitas, tis /f blízká pří
buznost, podobnost.

proximus 3. nejbližší; časem
nejbližsí v minulosti — nedá
vný, předešlý, v budoucnosti =
příští, budoucí; příbuzný, nej
bližší příbuzný, důvěrník; reli
gioni suae p. oddaný; velmi
podobný.
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průdens přelláris
I
růdens, tis adj. prozřetelný,
rozumný, rozšafný, opatrný;
znalý, zkušený.

růdenter adv, rozumně, roz
šafně, opatrně.

růdentia, ae f prozřetelnost,
obezřelost,opatrnost, moudrost;
iúris p. znalost práva, práv
nictví.
rňina, ae f jinovatka. (jíní.

pruinosus 3. adj. ojínělý, plný
riina, ae f žhavý uhel.
růinicius 3. ze olívového dřeva.
růnum,i n slíva, švestka (plod).

isias, ae m král bithynský.
prýtánes, (is) is m prytan, člen

městské rady řecké.
prýtňneum, i % úřadovna pry

fanů, radnice (kde p. i jídali).
sallo, čre, lli na citeru hrám.

psalterinm, i » nástroj strunový
citeře podobný.
saltria. ae/citeristka, harfenice.
sáměth€, 8s f£ nymfa mořská.

psephisma, tis n usnesení lidu
řec.

Pseudophilippus, i m (Lžifilipp)
Andriskos. jenž vydával se za
syna Perseova.

pseuděthýrum, i n tajné dvéře;
per p—um potají tajně.
sittacus, i m papoušek.

Psophis, dis f m. v Arkadii.
psýchomantium, i » místo, kde

se dálo dotazování duší ze
mřelých.
sýthius 3. (vitis) druh révy.
teleum, i 2 m. v Thessalii na
proti Euboi.

Ptiánii, orum mkmen aguitanský
v podhoří pyrenejském.

ptisánárium, i z odvar ječmen
ný neb rýžový.

Ptolě(o)maeus, i m název řady
králů aegyptských ; Pt. Aulětěs
+ 51 př. K.; Pt. Dionysos syn
jeho; adj. Ptoléěmaeius 3.

Ptolemais, dis f město ve Foi
nikii. [bujný.

příbens, tis part. v plné utle,509]| L.-Č.

půber, puběs, ris adj. mužný,
dospělý; subst. pl. mužstvo.

pubertas, tis f dospělost, mu
žnost,. mužná síla.

půbes, is / ohanbí; mladé muž
stvo; lid.

pubesco, čre, bui dospívám,
mužním, zarůstám (prata flore).

půblicanus, i m nájemcestátních
důchodu; adj. muliercula p—a
žena nájemcova.

publicátio, onis f konfiskace,
zabrání statku pro státní po
kladnu.

publicé adďv. veřejně, jmenem
obce, na obecní útraty; vesměs.

půblico, are ve prospěch státu
zabaviti, konfiskovati; veřejně
sděliti, oznámiti; k veřejnému
užívání dáti

publicum, i » obecní, státní po
kladna, veřejné místo, veřej
nost; dobro obecné; státní
příjmy, státní dávky; pessimum
p škoda, ujma státu.

pubiricus 3. «dďj. obecní, státní,
veřejný; causa p trestní pře;
tudicium p. soud pro zločiny
proti státu; obecně přístupný,
všeobecný, obyčejný (verba);
sprostý, špatný (structura car
minis).

publicus, i m státní úředník,
státní sluha.

pudendus 3. hanebný, ohavný.
pudens, tis adj. mravný, stydli

vý, cudný, skromný.
pudenter adv mravně, stydlivě,

skromně.,
půdet, uit, — stydím se.
půdibundus3. stydící se,stydlivý.
půdicitia, ae / stydlivost, mrav

nost. cudnost.
půdicus 3. cudný, mravný.
půdor, is m stud, stydlivost,

cudnost, mravnost; potupa,
hanba; rdění se.

pella, ae / dívka; dcera; mi
lenka; panna; mladá paní.

půelláris, e adďj.dívčí.
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puer půpůla

puer, i m hoch, chlapec, a puero
od chlapectví; mládenec, mla
dík; syn, pl. děti; sluha, otrok.

přěrilis, e aďj. chlapecký, mla
distvý, dětský.

pueriliter adv. dětsky.
půěritia, ae/ dětství,chlapectví;

mladistvý věk.
puerpěra, ae /f šestinedělka.
puerpěrium, i 2 porod.
pučrůlnS, i m chlapeček, hošík,

otrok.
půgil, is m pěstní zápasník.
půgilatio, oOnisf pěstní zápas.
půgio, onis m dýka.
půgiunculus, i m malá dýka.
půgna, ae / bitva, boj; šik bi

tevní. (šíjně.
pugnaciter aďv. bojovně, tvrdo
pugnátor, is m bojovník, zá

pasn:k.
pugnax, cis aďj. bojechtivý, bo

jovný; tvrdošíjný.
PůgNno, šre bojuji, zápasím, jsem

ve sporu; namáhám, snažím se,
usiluji oč.

pugznus, i m pěst.
pulchellas 3. aďj. hezoučký.
pulcher 3. adj. krásný, hezký;

znamenitý, výtečný; šťastný,
příznivý (dies:; slavný.

Pulcri promunturium (CapBono)
v Africe. [menitě.

pulchre (-cre) aďv. krásně, zna
pnlehritťudo, inis / krása.

poetum i n pulejka (rostl.).ulio (Pullo), onis T. m centurio
ve vojště Caesarově.

pullárius, i m ošetřovatel po
svátných kuřat.

pullnlo, áre pučím, vyháním.
pullus, i » mládě, hříbě, ptáče,

kuře, holoubek.
přllus 3. adj. tmavý, šedý.
pulmentárium, i n pokrm, la

hůdka.
palmentum, i n příkrm, pokrm.
pulmo, onis m plíce.
pulpamentam, i » lahůdka, ma

sitá krmě, zvěřina.
bi)©L.

——
pulpiítam, i » stupeň, lešení

jeviště, řečniště.
puls, tis / hustá kaše z mouky

luštěnin a p. ;
pulsátio, onis / tlučení.
pulso, are tepu, tluku, biji.
pulsus, ús m tepání, tlučení; p,

remorum veslování; p. pedum
dusot.

pulvěreus 3. aďj. prachový,
z prachu, plný prachu, prach
zvedající.

pulverulentus 3. v předch.
pulvillus, i m polštářek,
pulvinar, Aris » poduška (na niž

stavěla se socha boha o slavno.
stech); slavnost lektisternia;
lehátko, lože.

pulvinárium, i » poduška boha,
pulvinus, i m poduška, polštář,
pulvis, čris m prach; p. hibernus

suchá zima; prášek; zápasiště,
závodiště; námaha, práce.

půmex, icis m pemza; balvan,skalina.
pumiceus 3. adj.

z měkkého kamene.
punctim adv. bodmo
punctum, i n bod; okamžik;

hlas (čárka na hlasovací tabul
ce), souhlas, pochvala (omne
tulit p.); krátká věta, oddíl,

pungo, čre, půpůgi, punctum
bodám, píchám; znepokojuji.

puniceus 3. adj. červený, na
chový.

Půinicus 3. adj. punský, kartha
ginský; punicus nachový pur
purový.

půnio, ire (i dep.) trestám.
půnitor, is m mstitel.
půupilla, ae f osiřelá dívka, pa.

nenka v oku. [niae).
připilláris, e adj. sirotčí (pecu.

popilas, i m sirotek.npinia, ae / krajina v Latiu.
Půpius, im L. setnik Pompejův.
Puppis, is / záď lodní, korma;

loď

pemzový,

půpěla, ae f zřítelnice,

(512



pure

půre aďv. čistě, mravně.
urgamen, inis n smetí (Vestae
z chrámu Vestina při ročním
čištění); prostředek očistný.

urgámenrum, i » výkaly, špí
na, výměty; o lidech: vyvrhel,
sběř.

purgátio, onis f čištění, očišťo
vání; omluva, ospravedlnění.purgo,rečistím,| očištuji;
omlouvám,ospravediňuji; usmi
řuji.

purpura, ae f nach, oděv na
chový; vlasy červené barvy;
vysoký úřad.

purpůratus, i m úředník dvorní
u Peršanů neb u říms. císařů.

purpůreus 3. adj. nachový;
nachem oděný; lesklý, jasný,
krásný.

půrus 3. adj. čistý, pouhý, jasný;
ager p. neosetý; bez ozdoby;
toga p. bez nachových pruhů:
právnicky: nepodmíněný, bez
výjimky (causa).

pus, ris u bnis; zlomyslný, jedo
vatý člověk.

půsillas 3. adj. maličký, nepatr
ný; animus p. titěrný duch neb
nedostatek zmužilosti.

půsio, Onis m chlapeček, pacho
látko. [řápka.

půtťámen, inis n slupka, sko
půtatio, onis f oklešťování, oře

závání.
půtátor, is m oklešťovačstromů.
půteal, is » kamenná obruba,

roubení studně; nekrytá stavba
takovéto podoby.

iteo, re smrdím,páchnu.
útěčli, orum m (Pozzuolo) pří
mořské město kampanské; adj.
Putečlánus 3., Puteolanum, i
n statek Ciceronův u Puteol.

puter, ris, e «dj. zpuchřelý,
shnilý, smrdutý; glaeba p. ky
prá; svadlý; ospalý, nyjící.

půtesco, čre, tui hniji.
půteus, i m jáma, studna.513)| L.-Č.

a

Pyrrha

přitidě adv. strojeně,
komp. příliš přesně.

půtidus 3. adj. zpuchřelý,shnilý,
páchnoucí; svadlý; nepřirozený,
strojený.

půto, are ořezávám, očišťuji, po
řádám, rovnám, počítám; po
kládám, domnívám se, soudím,
myslím, uvažuji.

půtrětácio, čre, féci, factum
hníti, zpuchřetinechávám, puss.
hniji; měkčím, kypřím.

putresco, čre hniji, tlím, trouch
nivím.

potridus 3. adj. vyhnilý (dentes).ydna, ae / městomakedonské;
obyv. Pydnaei, orum m.

yYga, ae / zadnice, řiť.
ygela, orum »příst. m. v Ionii,

Pygmaei, Orumm trpaslíci; adj.
Pygmaeus 3. trpasličí.

Pygmělion, is m vnuk Ageno
rův; bratr Didonin.

Pýládes, ae, is m přítel Orestův;
věrný přítel vůbec.

Pylae, arum Thermopyly; adj.
Pylaicus 3. (conventus).

Pýlaeměnes, is m král palagon
ský za války trojské.

Pýlus (-os), i f m. v Messenii;auj. Pýlius 3. (pylský, nestor
ský, messenský).

pyra, ae f hořícíhranice. [ská.
yramis, disf pyramida aegypt

Pyramus, i m milenec Thisbin;
řeka v Kilikii,

Pyréenaeus 8. adj. pyrenejský;
P. saltus, P-i montes hory Py
renejské.

Pyreneus, i m král thracký.
pyrethraum, i 1 bertrám (anthe

mis pyrethrum).
Pyrgi, órum m osada v Etrurii;

ad). Pyrgensis. vých.
Pyrgo, us f kojná dětí Priamo
Pyrgus, i m tvrz v Elidě.
pyrepus, i msměskovová, bronz,spěž.
Pyrrha, ae f dc. Epimežheova,

manž. Deukalionova.

nuceně,

(514



Pyrrhčěum

Pyrrheum, in místo v Ambrakii.
Pyrrho, onis m zakladatel školy

stoické; stoupenci jeho Pyrr
honei, orum.

Pyrrhos, i m syn Achilleův;
P-i castra místo v Epeiru; král
epeirský kol 280 př. K.

Pythágěras, ae mfilosofzeSamu,
zakladatel filosofie pythagorov
ské; adj. Pythágorčus 3.
(stoupenci Pythagorči, orum
m) a Pythágčricus 3.

auadruplátor

Pythia, ae f kněžka Apollinova
v Delfech.

Pýthia, orum » hry pythijské.
Pythicus a Pythius 3.pythijský,

apollinský; příjm. Apollinovo
(od Pytho = Delphi).

Pythium, i n m. v Thessalii.
Pythius, i m směnárník v Syra

kusách.
Python, is m bad u Delf Apol

linem zabitý.
pyxis, dis / krabička.

a.
©. předejmení Guintus.
gaa adv. (parte, via) kudy, po

kud; gua-gua stejně — jako;
jak — tak. (koli.

guacumague (-ngue) adv. kudy
auádam těnus až po určité mí

sto, po urč. mez.
guadra, ae f čtyřhrannýkousek

chleba, koláč jakožto čtvrtina
ulomený z celku.

aguadrágení 3. po čtyřiceti.
guadraágesimus 3. čtyřicátý;

auadragesima, ae f čtyřicátá
část nějaké věci jakožto daň.

guadrágies adv. čtyřicetkrát.
guadraginta čtyřicet,
auadrans, tis m čtvrtina; jako

mince — '/„ assu — 3 unce.
guadrantarius 3. čtívrtassu se

týkající, čtvrtass stojící.
guadrátus 3. čtyrhranný ; agmen

aguadratum voj mna pochodu
k boji připravený, zavazadla
uprostřed mající; gnadrátum,
i n čtverec.

Onadrátus v. Volusenus.
guadriduum, i » čtyři dni.
guadriennium, i n čtyři roky.
aguadrifáriam aďv. na čtyři stra

ny, na čtyři části (exercitum
dividere). (pený.

guadrifidus 3. čtvermo rozští516]| L.-Č.

aguadriga, ae f (plur.) čtvero
spřežení. [02načený.

guadrigátus 3. čtverospřežím
aguadriiůgis, e, -us 3. čtverospřežní;© subst.© guadriiugi

čtverospřeží koňské,
guadrimus 3. čtyřletý.
auadringenárius 3. po čtyřech

stech čítající (cohortes). [stech
aguadringeni, ae, a po čtyřech
guadringenti 3. čtyři sta.
guadringenties čtyřistakrát.
guadripartitus 3. na 4 díly roz

dělený. [sudst. f čtyřveslice,
guadriremis, e aj. čtyřveslý;
guadro, are čtyřhranným činím;

acervum g. doplňuji na plnou
summu 4000talentů; v náležitý
řád uvádím; do čtverce se ho
dím; co do počtu se shoduji.

guadram, i čtverec.
aguadrupedans, tis adj. (sonitus)

„Nětvermonohý“dupot t. j. vzni
kající během koňským; subst,
kůň.

auadrupes, dis adďj. čtvernohý,
po čtyřech lezoucí; sudst. čtver
nožec.

guadruplátor, is m. donášeč,
jenž dostával čtvrtinu pokuty;
nájemce cla na čtvrtinu odká
zaný.

[516



auadruplex guassátio

guadruplex, icis čtvernásobný.
gaadruplum, i 1 čtyřnásobný

obnos.
guaero, čre, sivi, sifťumhledám,

vyhledávám, pátrám, vyšetřuji;
táži se; snažím 80; shledávám,
získati hledím; pohřešuji, tou
žím po něčem. vání.

guaesitio, Onisf soudní vyšetřo
guaesitor, is m. vyšetřovatel,

vyšetřující soudce.
guaesitam, i věo nabytá;

otázka.
guaesitas 3. hledaný, vybraný,

mimořádný; hledaný —strojený.
guaeso, čre, (Ivi, itum) bledím

zjednati, získati; prosím.
guaesticalns, is m výděleček.
guaesti0, onis /f vyšetřování,

otázka, věc sporná; vyšetřování
soudní, zvl. právem útrpným;
guaestiones perpetuae stálé dvo
ry soudní; osoba při vyšetřo
vání zúčastněná,

aguaestiuncula, ae / otázečka.
guaestor, is m finanční úředník

římský; guaestores urbani vedli
finanční správu státu; adu.
jednotlivým místodržitelům při
dělovaní kromě správy financí
mohli i zastupovati správce
provincie; proto někdy guae
stor — správce.

guaestorium, i 1 stan kvaesto
rův v táboře.guaestorius© 3.| kvaestorský;
subst. bývalý kvaestor.

gnaestuosus 3. zisk přinášející,
výnosný, bohaté příjmy mající,
zisk za cíl mající.

guaestnra, ae f úřad kvaestorský;peníze© kvaestorovi
svěřené.

guaestus, Us m výtěžek, zisk,
prospěch; živnost; úrok,

gualis, e zájm. adj. jaký.
auálisceuamgue (-cungue) jaký

koli.
análitas, tis / jakost.
guáliter adv. jako.617)| L.-Č.

auálum, i n (-us, i m) koš.
aunam «ďv. jak, jako; při superl,

co; po komp. než.
guamdiů adďv.pokud, jak dlouho.
guamlibet jakkoli, v jakékoli

míře, (byť) sebe více.
guamobrem adďv. proč, pročež,

proto. [nejdříve.
guamprimum adv. co možná
guamaguam sp. ačkoli. (byť.
guamvis sp. ač, ačkoli, třebas,
guanam aďv. kudy.
guando aďv. kdy, někdy; sp

když; poněvadž.
guandocaumgne adv. kdykoli;

jednou, někdy.
guandogue adv. kdykoli; kdysi,

jednou; poněvadž.
guandoguidem «aďv.ježto právě,

ježto tedy.
auanti gen. zač, za kolik,
guanto aďv. oč, o kolik.
guantěpere adv. jak, jak velice.
guantulus 3. jak malý, jak ne

patrný.
aguantuluscumgue jakkoli malý.
auantus 3.jak veliký; gaantam

kolik. [liký.
guantascumgue 3. jakkoli ve
dguantuslibet jakkoli veliký;

neuťtr, jakkoli velice.
guantusvis 3. jakkoli veliký,

sebe větší.
guápropter proč, pročež.
guáre aďv. proč, pročež, proto.guartánaae/f| čtvrtodenní

zimnice.
gnartáni, Orumm vojáci 4. legie.
guartárius, i m čtvrtka míry,

zvl sextariu, mírka.
guartus 3. čtvrtý; g. (pars) čtvr

tina; guarta (hora) naše desátá
hodina; auartum po čtvrté
(consul); guarto po čtvrté.

guartusděcimus 3. čtrnáctý.
gužsí adv. jako by, jako kdyby;

skoro, téměř, asi.
gužsillam,in košík, zvl.navlnu.
guassátio, Onisf potřásání.
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guasso auingueprími

guasso, are potřásám, mávám;
rozbiti, ztroskotati; porouchati;
bíti, tepati.

gnassus ús m otřásání.
dguassus 3. rozbitý, roztříštěný.
guátěnus adv. pokud; kde; po

něvadž. |guáterčtyřikrát.© [dohromady,
agnaterni 5. po čtyřech; čtyři
guatio, čre, ssum třesu, otřásám,

Po-, roz-, mávám; rozechvívám,
tepu, biji, rozbíjím, bořím,
ztroskotati; dojímám, znepo
kojiti, pobouřiti; trápím,

auattuor čísl. čtyři.
gnattuordecim čís/. čtrnáct.
aguattuorviri, Orum m sbor čtyř

mužů jako správa municipií.
gne sp. příkl. i, a, a to, a sice;

ale, ale spíše; také; nebo.
guemadmědum adv. jak, jako.
gueo, ire, ivi mohu.
guercetum, i 1 doubrava.
guerceus 3. dubový.
guercus, s / dub; věnecz du

bového listí.
auěréla, ae f stížnost, žaloba,

stesk, nářek. kavý.
aguěribundus 3. žalostivý, naří
guěrimonia, ae/ stížnost,žaloba.
guěritor, ári naříkám, běduji.
aguernus 3. adj. z dubového

dřeva, dubový.
gueror, i, guestus sum stěžuji si,

naříkám, žaluji, běduji.
auerguetůlánus 3. dle doubravy

pojmenovaný (mons — Caelius).
gučěrůlus 3. naříkavý (senex),

žalující, žalostný, kvílivý.
aguestus, s m nářek, kvílení,
gui, duae, guod zájm. který,

jenž; ten; jaký, jakýs; = ut is
b [kudy?aby.

gui abl. adv. čím, jak, kterak,
auia sp protože, poněvadž.
aguicamgue 3. zájm. kterýkoli,

kdo-, jaký-.guidam,guaedam,© guoddam
zájm. nějaký, jakýsi, někdo,
kdosi; plur. někteří, několik.

6191. L.-Č.

guídem adv. zajisté, ovšem;
aspoň, arci, vždyť; na př.

guies, tis f mír, klid, pokoj.
guiesco, čre, 6vi, —odpočívám,

pokojně, klidně, nestranně ge
chovám, klidně přihlížím; ustá
vám ; neporušen trvám (foedus).

guietě adv. klidně.
guietus3. tichý, klidný, pokojný.
auilibet 3. všeliký, leckterý,

ledajaký.
guin +p. aby ne, še; nuže; proč

ne? ba i, ano i
ulnam 3. který pak?
uinctilis (Auintilis), is (mensis)
pátý měsíc (od března) čer
venec.

Ouinctius, a rod říms.: P. G;
adj. Auinctius 3., prata A. na
pravém bř. Tiberu dle L. 6.
Cincinnata pojmenovaná.

guincunx, cis m */,, assu; obrazeo
*
o v němž sázenystromy.

guindecim cís!. patnáct.
aguindecimviri, orum m sbor opa

trovníků knih Sibylliných; adj,
uindecimvirális, e.

guingčni 3. po pěti stech.
aguingentěsimus 3. pětistý,
guingenti 3. čísl. pět set.
aguingenties adv. pětsetkrát.
gní 1 3. čísl. po pěti; pět.
guinivicéni 3. čsl. po pětadva

ceti.
guinguágeni 3. čísl. po padesáti,
aiinguagesimus 3. padesátý;

subsr. f padesátý díl jako daň
ninguáginta čís!. padesát.
uinguatrus, uum / -ja, iumn
slavnost Minervina konaná od
19. do 23. května.

guingue čís!. pět,
guingnennális, e adj. pětiletý,
guinguennis, e adj. pětiletý.
guinguennium, 1 2 pětiletí.
guinguepertitus 3. pětidílný,
guingueprimi, Orum m pět nej

přednějších mužů municipia,
magistrát.

—==
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guinguěremis

guingučrémis, e aďj. pětiveslý;
su'st. f pětiveslice.

guinguevir, i m člen pětičlen
ného sboru.

guinguies aďv. pětkrát. [biti.
guinguiplíco, Are zpateronáso
guintádecimáni, Orum m vojáci

16. legie.
gaintanus 3. plur. m. vojáci

páté legie; (via) guintana cesta
v táboře dělící 5. manipul od
šestého.

auint0 aďv. po páté.
guintum adv. po páté (consul).
guintus 3. pátý.
guintus decimus 3. patnáctý.
guippe adv. vždyť, ovšem, arci,

neboť, ježto.
Ouirinális, e adj. kvirinský;

flamen A. Romulův; AuirinA
lia, um n slavnost Kvirinova
17. ún.

Ouirinus, i m Romulus jakožto
bůh; Augustus; adj. Auiri

uiris (curis) kopí. [nas 3.
uiris, tis m římský občan,
Kvirit; plur. Kvirité, Římané.

guiritátio, Onis/ pokřik, bědo
vání. [pomoc volám.

guirito, áre běduji, naříkám, o
guis, guid zájm. kdo, co; guid

někdy — proč? ne guis aby
nikdo.

guis, gua, dguid zájm. někdo,
něco, kdo, pr. kteří, nějací.

guisnam? guidnam? kdopak?
copak? kdože? cože?

guispiam, guae-, guod-, subst,
auid- někdo, kdosi, něco,nějaký.

guisgnam, guae-, guid- někdo,
některý; negue ag.a nikdo; ne
a. aby, ža nikdo; nec g. unus
ani jediný.

guisgue, guaegue, každý; guod
gue +udst. gnidgue, při superl.:
právě.. ; primo guogue fempore
co nejdříve. (zbytky.

guisguiliae, rum f odpadky,

621] L.-Č.

-guum

auisguis guaeguae, guodguod,
subst. guidguid kdokoli, který
koli, každý kdo.

guivis, guaevis, guodvis, subst,
guidvis kdokoli, kterýkoli,
každý, jakýkoli.

gu0 aďv. kam, někam; guo loci
kde; pročež, protože by; nač,
k čemu; aby; guo-eo čím-tím.

gučad aďv. dokud, pokud; až
by, dokud by ne.

anocirca <p. proto, pročež.
auocumaune aďv. kamkoli.
guod 1. sp. —=že, protože, po

něvadž; 2. aďv. (místo guoad)
pokud; guod si -li, jestliže;
guod ubi když tedy.

auodam mědo adďv. jaksi, po
někud.

guolibet adv. kamkoli.
auominus sp. aby ne, že ne.
guómědo adďv.jak.

| duomodocumgue adv. jakkoli.
gučmědonam adv. kterakpak?
guónam «dv. kam pak?

| gnondam adďv.kdysi, někdy.
gučniam sp. poněvadž, protože.
guóguam aďv. někam.
gučaue sp. i, také, též,

| guogueversus v. guoguoversus.
anoguč a/v. kamkoli. (ny.
Ga0gu0 Versus adv. na vše stra
guorsum (-us) adv. kam, k če

mu, nač, proč?
aguot ueskl. kolik. [ročně.
guotannis adv. ročně, každo
guotcumgue adv. kolikko.i.
auotidiánus v. cotidiánus.
guotidie v. cotidie,
agušties (-ens) adv. kolikrát.
anotienscumgue auv. kolikrát

koli.
guotguot neskl. kolikkoli.
aguětus 3. kolikátý; guotus guie

gne jak málokterý.
gučtuscumgue 3. kolikátýkoli.
gučusgue adďv.jak dlouho?
guam v. cum.
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Rábíde rastrum

R
Rábidě aďv. zuřivě, šíleně. rána, ae / žába. [smrádlý.
rěbídus 3. zuřivý, vzteklý, lítý, | rancidus 3. aďj. zapáchající, za
rábies, 8i / vzteklost, zuřivost,

zběsilost; vášeň; r. Canis
prudký žár Psí hvězdy.

rábiose adv. zuřivě, vztekle.
rábiosus 3. zuřivý, vzteklý, lítý.
rábo, čre zuřím.
rábůla, ae m tlučhuba, křikloun.
Fácěmifer 3. adj. zrnatý; hrozny

ověnčený.
racemus, i m stopka; hrozen.
rádicitus adv. z kořene, úplně,

nadobro.
raádicula, ae f kořínek.
rádio, áre paprsky opatřiti (pass.

zářiti); zářiti, stkvíti se.
rádius, i m hůl, hůlka měřická,

měřítko; poloměr; paprsek; člu
nek tkalcovský ; druh podlouhlé
olivy.

rádix, cis f kořen, řetkev; pata
hory, úpatí; spodek; původ.

rádo, čre, si, sum škrabu, strou
hám, dru, fru, hladím, oškra
buji, ohlazuji, holím, na cestě
se dotýkám, míjím; prolétám;
provívám.

raeda, ae / čtyřkolka gallská,
raedarius, i m vozka.
Raeti, orum m národ v již. Ger

manii.
Raetia, ae f zeměobs. nyn. Ty

rolsko, již. Bavorsko a svahy
Alp itals.; awj. Raeticus 3. a
Raetius 3. i Raetus 3.

ramália, ium » klestí, roští.
rameus 3. dj. větvový; frag

menfta r. roští.
Ramnes, Ramnenses, ium m

jedna z původních tří tribuí
říms.

rámosus3.větevnatý,rozvětvený.
rámňlus, i m větvička, snítka.
rámus, i m větev; paroh jelení,

výběžek parohu.523]| M.-Č.

ranunculus, i m žabka (0 obyva
telich města Ulubrae poblíže
bažin pomptinských.

rápácitas, tis f dravost, loupe
živost, hltavost.

rápax, cis adj. drazý, loupeživý;
chtivý, hltavý; příjmí 21. legie
(vše trhající).

rápidé adv. dravě, rychle.
rápiditas, tis / dravost (0 řece).
rápiídus 3. adj. dravý; sžíravý

(lammae); prudký, rychlý.
rápina, ae f lup, loupež, kořist,
rapio, čre, ui, tum uchvacuji,

strhuji, odnáším, u-, odvlékám
odvádím ; sub divum r. na ve
řejnost vynáším; se rapere ali.
guo rychle se někam ubírati,
odchvátati; v rychlý pohyb
uvádim, ženu, napadám; pro
bíhám, pádím někudy (per densa
ferarum tfecta); rychle, chvatně
konám, chápu (spem, occasio
nem); loupím; plením; rychle
dobývám; vyrvati (lumen;

raptim «aďv.chvatně.
rapto, are odvlékám, smýkám,

plením, pustošim.
raptor, is m lupič, uchvatitel,únosce.
raptum, i » plen, lup.
raptus, Usmlup, loupežení, únos,
rápůlum, i » malá řepa.
raresco, čre řídnu, rozstupuji se,

otvírám se (claustra).
ráritas, tis f řídkost, vzácnost,

malý počet.
ráro adv. zřídka.
rarus adj. roztroušený, osamělý;

řídký, vzácný.
rásilis, e adďj.ohlazený, hladký,

k hlazení vhodný.
rastrum,i (pl. ob. rastri,Orum)

rádlo, rýč, motyka, kopáč.
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ratio

ratio, Onisf počet, výpočet, účet,
seznam: záměr; vzhled, zření,
poměr, vztah, ohled; způsob;
návrh; prostředek ; rozvaha, ro
zum ; povaha, přirozenost; zna
lost, podmínka; důvod; řád, zá
kon, pravidlo; učení, soustava;
rationem habere zření míti, hle
dětik..; r.inire výpočetprovésti;
r. referre počet vydávati; in r.
inducere v počet uvésti; publicae
rationes záležitosti veřejné; zá
jem, prospěch (mea, tua r.);
argumentace, závěr.

rátiocinátio, Onis f rozvržení,
úvaha, rozumování;syllogismus.

rátiocinátivus 3. syllogistický.
rátiocinátor, is m počtář, vypo

čítavatel, rozumovatel.
rětiocinor, ari vypočitánu býti;

vypočítávám, roz-, uvažuji, uza
vírám. (zumový.

rátionális, e adj. rozumný; ro
rátionarium, i n rejstřík, stati

stický seznam.
rátis is f vor, prám; loď.
rátinneula, ae f malý počet;

malý, vtipný syllogismus.
rětus 3.vypočtený, platný, určitý,

nezměnitelný, spolehlivý ; ratum
habere, ducere, facere za platné
pokládati, potvrditi, schváliti;
pro rata parte dle poměru, po
měrně.

raucus 3. aďj. chraplavý, dunivý,
ječící, sípavý, temně znící.

raudas, eris z surový kus hmoty,
zvl. rudy.

Raurici (-aci), orum m kmen
gallský na severozáp, od Hel
vetiů.

Ravenna, ae / přímořské město
v Gallii předalpské u m. Adriat.
adj. Ravennas, tis.

rávus 3. aj. šedý, šerý, plavý.
rčapse adv. vskutku
Rěšáte, n (Rieti) m. v Sabinsku;

aj. Rěatinus 3
sčbellátic, Snis/ opětnávzpoura.
rěbellatrix, cisf opet se bouřící.b26]| KČ.

rěcído

rěbellio, Gnisf odboj, vzpoura.
rěbellis, e aďj. odbojný.
rěbellium, i » vzpou'a.
rěbello, are boj obnovuji, opět

povstávám, bouřím se.
rěboo, are ozývám se.
rěcalcitro, are přístup odpírám,

vyhazuji. [teplý.
rěcáleo, ere ohřívám se, jsem.
recalesco, čre otepluji ge.
recalfácio, čre, feci, factum ohří

vám, roze-.
rěcanděsco, čre, ui opět se za

bělati; rozehřáti, rozpáliti se.
rěcanto, are ozývám86;odvolati;

odčarovati.
rěcédo, čre, ssi, ssum ustupuji,

odcházím, mizím; vzdávám se
čeho, upouštím, skládám (ab
armis); oddeluji se. [kuji.

rěcello, čre odrážím se, odska
rěcens, tis «dj. čerstvý, nový,

svěží, nedávný; hned po (a vul
nere); recentiores mladší, no
vější spisovatelé.

recens adv. nedávno, právě.
rěcenseo, Šre, ui, sum, sifum

pročítám, prohlížím, procházím,
vypravuji. [sorova).

rěcensio, Onisf přehlídka (cen
Recentoricus ager státní statek

římský na Sicilii.
rěceptacůlum, i nádržka,

schránka, skladiště, útulek,
úkryt.

rěcepto, šre zpět tahám; me r.
uchyluji, ubírám se; v sebe po
jímám, útulek skytám.

receptor, is m přechovávač
receptrix, cisf přechovávatelka.
receptum, i « závazek.
rěceptus, ús m vzetí zpět, odvo

lání (sententiae); ústup; útočiště.
věcessus, ua m ústup, odchod;

zákoutí, zátiší, úkryt; záliv;
dutina, údolí,

rěcídivus ad). opět se vracející,
opakující 86,znova povstávající.

rěcido, čre, 2idi, — opět padám,
zpět padám, upadám,
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recido

recido, čre, cidi, cisum ořezuji,
rozříznouti, u-, vy- (vulnus);
vysekati (columnas); vytesati;
zkrátiti, zmenšiti, obmeziti.

rěcingo, čre, netum odpásati, roz
vázati, rozpustiti; pass, svléci
se, si, odložiti.

rěcíno, čre ozývám se, hlaholím;
prozpěvují.

rěcípěrátio atp. v. recu-.
rěcípio, čre, cěpi, ceptum zpět

beru, zpět dostávám, zpět ob
držeti, znova nabýti; vynímám
(sagittam); se r. zpět se bráti;
ustupovati, vraceti se, odebrati,
se; navzájem dostati (pecuniam);
se r. sebrati, zotaviti se (ex
fuga); v předešlý stav uvésti
(res afflictas); na se vzíti, zá
vazek přijmouti; tela r. zachy
covati; nechati si líbiti (fre
num); dosíci, dobýti, (oppidum);
vésti někam (copias); přijmouti
někam (tecto, moenibus); do
stati (pecuniam); ferrum r.
smrtící ránu dostati (0 gladia
torech); dovoliti, strpěti (na
tura varietateim), připustiti;
převzíti (causam); nomen r.
žalobu na někoho připustiti
(tak i: receptos reos).

rěciprčco, are nazpět pobybuji;
animam r. dechu popadnouti;
zpět točím, obracím; sem tam
se pohybuji (o moři : stoupám
a opadávám).

reciprocus 3. vacející se.
rěcitátio, onis f předěltání,
rěcitator, is m předčítatel.
rěcíto, are předčítám.
reclamátio, onis / hlasitýprojev

nevole.
reclámito, are hlasitě odporuji.
reclámo, are křikem odporuji,

prudký odpor vyslovuji, odpo
ruji; ozývám 8e (0 ozvěně).

reclinis, © adj. do zadu opřený.
reclino, are zpět opírím; odklo

niti, oddáliti (a labore).627]| L.-Č.

recté
———Ž

reciiido, čre, si, sum (opět) otví
rám; ensem r. tasím; zjevuji,
odhaluji.

rěcognitio, Onis f vzpomínka
(scelerum suorum); prohlidka,zkouška.

rěcognosco, čre, novi, itum opět
poznávám, v pamět si uvádím,
promýšlím, pře-, prohlížím,
zkoumám; reviduji, potvrzuji.

rěcolligo, čre, legi, lectum opět
sbíram; r. me zotavuji se.

rěcělo, čre, ui, cultum opět vzdě.
lávam; znovaprovozuji, pěstuji;
v pamět uvádím, uvažuji, v
mysli procházím.

rěcompono, čre, sui, situm opět
skládám, pořádám.

rěconciliátio, Onisf opětné zjed
nání; smíření.

rěconciliator, is m obnovitel.
rěconcilio, Are opět zjednati,

získati; nahraditi; napraviti,
smířiti.

reconcinno, are opraviti, na-,
rěconditus 3. uschovaný, skrytý,

odlehlý, tajný ; recondita templi
úkryty chrámově.

rěcondo, čre, didi, ditum uscho
vávám, ukrývám, s-, vzdaluji;
gladium, ensem vrážím, ztápím;
alvo r. pohlcuji; oculos r, sklo
piti; zatajiti, smlčeti,

rěcěguo, čre, xi, ctum převařuji;
přetavuji, překovávám; scriba
recoctus nový.

rěcordátio, onis f vzpomínka.
rěcordor, ári vzpomínám si, při

pomínám si, rozpomínám se,
pamatuji, uvažuji.

recreo, are obnovují, zotavuji,
posiluji; angues r, uchlácholiti,

recrépo, áre ozývám se.
recresco, čre, 6vi, e6tum znova

rostu.
recrndesco, čre, dui jitřím ae

(o ráně); opět propukám (vzpou
rectá adv. přímo. [ra).
rect aďv. přímozpříma; správně,

dobře, vhodně, řádně.
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rectio rědígo

rectio, onis f£ vedení, řízení.
rector,ism ředitel,vůdce, vládce;

vychovatel.
rectus 3. rovný, přímý; svislý;

správný, náležitý, přiměřený;
řádný, poctivý; rectum, 1 n
dobro, ctnost. ležím.

rěcůbo, are naznak ležím, opřen
rěcumbo, čre, cůbui, — položiti

se, ulehnouti; sklesnouti.
rěcůpěrátio, Onis / opětné na

bytí.
rěcůpěrátor, is em%urbis opětný

vítěz; právnicky: sbor soudců
(3 neb 5) rozhodující ve sporech
majetkových, které rychle měly
býti vyřízeny.

rěcůpěratorius 3. rozhodčí (v.
předch.).

rěcůpěro, are opět nabývám, do-,
získávám, zjednávám.

recurro, čre, curri, sum zpět
běžím, vracím se; opakuji se;
napadám, nabíhám na něco;
utíkám se. [se.

rěcurso, are zpět běžím, vracím
rěcursus, is m návrat.
rěcurvo, áre zpět zahýbám, o-,

zakřivuji. vený.
rěcurvus 3. zpět zahnutý, zakři
rěcusátio, onis f zdráhbání, zpě

čování se, odpor.
rěciso, are odpírám, odmítám,

zpěčuji se, zdráhám se; namí
tám, odpor kladu.

rěcůtio, čre, ssum odrážím; otřá
sám.

réda v. raeda.
rědáňmo, are lásku opětuji.
rědarguno, čre, ui, Utum vyvra

cím, usvědčuji.
reddo, čre, didi, ditum vracím,

odevzdávám; reddo moevracím
se; terga obracím ; splácím, od-,
odvetou dávám; vydívám (vi
fam pro alguo); skládám (con
sulatum); prokazuji (gratiam);
rationem r. počet vydávam;
přináším (dapem Jovi); odpy
kávám (poenas); vzdávám, dá5299]| L.-Č.

vám (honorem); působím (va
stitatem); redditum esse státi
se; iudicium r. soudní vyše
třování zavádím ; ius r. soudím,
po právu činím; překládám,
flumočím (verbum pro verbo);
vyslovuji (verba bene); pravím,
vypravuji, zprávu dávám, vy
kládám italia, causas); opakuji
(verba novissima); odpovídám,
odvětiti; napodobím, předsta
vuji (facies hominum); činím
(amicum, segniorem; zde lze
užiti v češt. sloves zvláštních:
caecum r. oslepiti, iratum r.
rozhněvati atp.); litteras r. list
odevzdávám, doručuji.

rědemptio, onis f vykoupení:
iudicii r. podplacení; nájem.

rědempto, áre vykupuji
rědemptor, is m nájemce, pod

nikatel.
rědemptťiura, ae /f nájem, pro-.
redeo, ire, ii, Ítum vracím 86; in

viam na pravou cestu; ad se r.
k sobě přijíti (0 raněném); in
amicitiam r. přátelství obnovili,
opět navázati; in gratiam r.
smířiti 86; in memoriam r. vzpo
mínati; in annos do dřívějších
let; o ponězích a důchodech:
plynouti, docházeti, při-; do
stati se (ager ad Ardeates); ad
gladios r. k mečům sáhnouti;
res ad pugnam r. došlo k bitvě;
Caesar ad duas legiones r. byl
omezen, odkázán; ad ineptias
r. dostati se, býti zaznamenán;
collis r. in planitiem přechází.

redhíbeo, Sre, itum vracím.
rědígo, čre, 6gi, actum zpět šenu,

zaháním; přivádím, u- (remad
pristinam rationem, in memo
riam); sháním, sbírám, tržím
(pecuniam); in dicionem, in
potestatem v moc uvádím; in
provinciam r. provincií činím;
alguid ad certum r. zjišťuji;
spem ad irritum v niveč uvá
dím, mařím; činím něčím neb
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rědimicilum

nějakým (facilia ex difficillimis);
zmenšuji, snižuji, va+-s.scházím,
klesám (ad guingentos, ad pau
CO8).

rědimicůlum, i 2 stuha na hlavu.
rědimio, ire, ii, itum ovazuji,

venčím, ovíjím.
rědímo, čre, 6mi, emptum zpět

Kupuji, odkupuji, vy-; najímám,
redemptum habeo mám najato;
vyrovnávám, napravuji.

rědintegrátio, onisf obnovení;
verbi opakování.

rědintegro, are obnovuji, ob
čerstvuji; opakuji.

rěditio, onis f návrat.
rěditus, Us z návrat; r. in gra

tiam smíření; důchod, příjem,
výnos.

rědivivus 3. omlazený, oživlý
(lapis staré stavivo, jehož zno
va užito).

rěděleo, re, ui zapáchám,voním.
rěděomitus 3. opět zkrocený.
Rědones um m (Rennes) kmen

gallský v Bretagni.
rědono, are opět darovati, k vůli

někomu něceho se vzdáti (iras).
rědůco, čre, xi, ctum zpět vedu,

přivádím, dovnitř vtáhnouti,
od-, zpět dopraviti, pošinouti;
in gratiam r. usmířiti; uvésti
(in formam).

rěductor, is = kdo někoho zpět
přivádí (plebis in urbem).

reductus 3. odlehlý, vzdálený;
reducta, Orum »« věci, jež (co
do mravní ceny) třeba klásti za

rědancus 3. zpět zahnutý. [jiné.
rědundantia, ae /f nadbytek;

mnohomluvná řeč.
rědundo, áre zpět proudím, pře

kypuji; přetékám, vylévám se;
jsem v hojnosti; oplývám, nad
bytek mám.

rědůvia, ae / záděra(r-am curare
o malčkosti se starati).

vědux, cis aďj. zpět vodící (příjmí
Jovovo); zpět přivedený, na
vrátivší 86.631]| L.-Č.

rěťormido
———

rěfello, čre, felli vyvracím; od
mitám,

rěfercio, Ire, si, fum nacpati.
rěfěrio, ire odrážim.
rěťěro, ferre, rettuli, látum zpět

nesu, odnáším, odvádim, vra
cím, přináším; manum r. od
tahuji; vina r. zvracím; r. me
odebírám se, jdu, vracím ge:
(dluh) splácím, zaplatiti (aprum,
aera); pedem, gradum r. ustu
puji; gratiam r. odvděčiti se;

: opakuji, obnovuji eaerimonias);
napodobím, představuji (Bguras
antiauas); zprávu dávám, zvě.
stuji, vypravují, hlásím, uvádím
(sermones deorum); odpovídám,
odvětiti (defensioni alicuius);
ad senatum atp. r. zprávu, návrh
podávám, k rozhodnutí přene.
chávám; zaznamenávám, regi
struji; acceptum r. k dobru
připisují ; rationes r, počet vy
dávám ; k něčemu čítám, řadím
(diem inter festos); vztahují, sva
luji (ad Seiani artes); měřím,po
suzuji, řídím (ad suum arbi

trium); provádím (decretum).refert neos. záleží na.. [cpaný,
rěfertus 3. naplněný, pře-, na
rěferveo, 6re překypuji.
rěfervesco, ěre překypuji.
rěficio, čre, féci, fectum znova,

zase dělám, opravuji, doplňuji,
znova stavím ; pass. zotavuji se,
okřívám, lepším se; dopřávám
oddechu ; znova volím; vytěžiti,
vyzískati.

rěfigo, čre, xi, xum odtrhuji (ta
bulas); leges ruším,

rěfingo, čre opět, znova tvořím,
reflecto, čre, xi, xum zpět ohý

bám, obracím, "točím, kroutím.
reflo, 8re zpět, naproti duji.
refluo, čre zpět teku, odtékám,

pře-.
refluus 3. zpěttekoucí.

rěformidatio, onis f (silná) Dézeň, třas. se.
rěfťormido, Are hrozím se, děsín;
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rěformo rělanguesco

rěformo, re přetvořuji.
rěfoveo, re, vi, tum opět zahří

vám, osvěžuji, občerstvuji, oži
vuji.

refrágor, ri snaze něčí na od
por se stavím, odpírám.

refréno, re uzdou zdržuji, kro
tím, zadržují, překážím.

refrico, are, ui, tum opět tru,
rozdírám, jitřím, obnovuji.

refrigěro, are (opět) ochlazuji.
refrigesco, šre ochlazuji se, po

voluji, slábnu, sily, významu
pozbývám.

refringo, čre, frégi, fráctum vy
lomiti, vypáčiti; seslabiti, pře
konati

rěfůgio, čre, i zpět utíkám,
utéci se, uchýliti: se někam;
ustupuji do pozadí, ubíhám
(templum); vyhýbám se, ostý
chám so.

rěfůgium, i n útočiště.
rěfůgus3. zpětběžící, ustupující,

unikající. (řím.
rěfulgeo, Sre, si třpytím se, zá
rěfundo, čre, fudi, sum zpět liji,

vylévám, roz-, od-; odrážím;
rozšiřuji.

rěfutatio, onis f vyvrácení.
rčfuto, re odrážím, odmítám,

za-, Vyvracím, protivím 66.
regalis, e adj. královský, krále

hodný, nádherný.
regáliter adv. královsky.
regens, tis m vládce, vladař.
rěgěro, čre, ssi, stum zpět nesu,

odhoditi, odstraniti; zpětvrhám,
vracím (convicia, invidiamy.

regia, ae / hrad, palác, stan krá
lovský; vláda; sídelní město.

regié «dv. královsky, pánovitě.
regifice adďv. královsky, nád

herně.
regificus 3. královský, nádherný.
regifůgium, i n slavnost vypu

zení králů 24. ún.
Regillus, i m m. v Sabinsku;

jezero v Latiu: adi. Regillen
sis, e.633)| L.-Č.

—

rěgímen, inis n řízení, vedení,
správa, vláda; vládce.

regina, ae / královna, králová.
Reginus v. Antistius.
rěgio, Onis / směr, strana, čára;

e regione přímým směrem,
přímo z protějška, naproti; kra
jina, končina (na nebi i na
zemi), okres, země, čtvrt měst
ská; obor (rationis).

rěgionatim adv. podle krajů.
regius 3. adj. královský, králův;

nádherný; regii, orum m krá
lovské vojsko; dvořané; r
virgo princezna, r. ales orel.

regnator, is m vládce.
regnátrix, -cis/ adj. vladařský,

panovnický.
regno, are kraluji, panuji, vlád

nu; ovládám.
regnum, i n království, říše,kra

lování, vláda, panování; samo
vláda; majetek, kraj.

rěgo, čre, rexi, rectum řídím,
vedu ; fines r. mezní čáru vedu;
napravuji; vládnu, spravuji.

regrědior, i, ssus sum zpět krá
čim, jdu, ustupuji.

regressus, Us 4 návrat, ústup,
útočiště,

věgůla, ae f pravídko, lať; pra
vidlo, zásada.

regůlus, i m král malé země,
králík; synkrálovský, králevic.

Regůlus, i m příjm. řims.: M.
Attilius R. za první války puns.

rčiciendus 3. zavržitelný.
réicio, čre, i6ci, iectum zpět

vrhám, házím, odrážím, zatia
čuji, zahazuji, od-; odervati;
odkázati, odložiti; odmítnouti,
za-, zavrhnouti; v zad stavím.

reiectanens 3. pl. n zla fysická,
rčiectio, onis f odmítnutí, za-;

svalení věci na jiného.
relábor, i, psus sum zpět zklouz=

nouti. padnouti, téci; vrátiti 5,
rělanguesco, čre, gui umdlé

vám, ochabuji, slábnu.
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rěliátio rěmollio

rělatio, onis f nesení zpět; sve
dení na jiného (criminis); po
dání zprávy úředníkem, zvl.
v senatě; figura řečnická: opa

. Kování.
rělátus, us m úřední podání

zprávy, zpráva, výklad, výčet.
rělaxatio, onis / uvolnění, po

lehčení, zotavení.
relaxo, are rozšířiti,

polehčiti, zotaviti.
rělegatio, Onis/ vyloučení, vyhoštění.
rělego, are pryč odesílám, vyhošťuji,vylučuji;© zamítám

(dona). :
rělěgo, čre, gi, etum opět sbírám,

shromažďuji, opět navštěvuji,
kolem pluji (litora); (v mysli)
opět procházím, opět čtu.

rěleutesco, čre opět ochabuji.
rělěvo, are opět zdvihám; poleh

čuji, usnadňuji; zbavuji (metu),
osvěžuji (pectora mero). [ní.

rělictio, onisf zanechání, opuště
rěligátio, onis £ uvazování.
rěligio, Onisf závazek, zbožnost,

úcta posvátná, náboženství,
přísaha, svědomitost; pověr
čivost, pověra, bohoslužba; vi
na, hřích; posvátnost (fani).

rěligiose aďv. zbožně; svědomitě.
rěligičsus 3. adj. zbožný, boha

bojný; svédomitý, úzkostlivý;
pověrčivý; ctihodný, posvátný,
svatý; dies r. nešťastný.

rěligo, šre (na zad) uvazuji; 0-,
upevňuji. [mella).

rělíno, čre, Svi, Itůúm vybírám
relinguo, čre, ligui, lictum zů

staviti, zanechati, opustiti; pass.
zbývám; stranou nechávám,
zanechávám něčeho. (ky.

religuiae, arum / zbytky, ostat
relígauus 3. adj. zbývající, ostat

ní; další, jiný.
rěliceo, Sre, xi záři,

vrhám, třpytím, lesknu se,
avítím. [nouti.

rělůcesco, šre, xi znova zasvit635]| L.-Č

uvolniti,

odlesk

rěluector, ári vzpírám se, zápasím,
rěmáneo, Sre, nsi. zůstávám,

trvám, meškám,utkvěti, uváz
nouti, zbýti.

rěmansio, čnis f zůstání zpět,
prodlení. . [pomoc.

rěmědium, i » lék, prostředek,
rěmeo, are vracím 8e, opět pro

cházím (aevum prožívám).
rěmětior, jiri, nsus sum opět

měřím, pozoruji; projíti, pro
cestovati (remensus pass.).

rémex, igis m veslař.
Remi, orum m (Reims) kmen

belg. na Axoně.
rémigium, i n veslování; veslo;

veslaři; náčiní veslařské.
remígo, are vesluji.
rěmigro, are zpět se stěhuji,

vracím 86,
rěminiscor, i vzpomínám si,

rozpomínám 86; vymýšlím si.
rěmisceo, re, scui,xtum směšuji.
rěmissé adv. mírně, klidně,
rěmissio, Onis / popuštění, po

volení; ochabnutí, oslábnutí;
úleva, zotavení; prominutí.

remissus 3. popuštěný, volný,
ochablý, chabý, malátný ; mírný,
klidný ; líný, nedbalý ; remissior
nepatrnější; veselý, rozpustilý,

rěmitto, Šre, si, ssum zpět posí
lám, zpět házím, metám, vra
cím; propouštím; pouštím, vy“
dávám (humorem); popouštím,
povoluji (habenas), funica res
missa uvolněná, dolů visící;
rozpouštím (mella); odrážím,
od sebe vydávám (sonum); ně
čeho se vzdávám, nechávám,
upouštím, ustávám; odpouštím,
promíjím (poenam); animum r.
zotaviti; r. me spouštím Se,
poklesnouti; pass. skleslým
býti.

rěmolior, iri odstrkávám.
rěmollesco, čre měknu; rozma

zliti se, zchoulostivěti.
rěmollio, ire měkčím; změkčilým

činím.
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rěmšrámen repetundae

rěměrámen, inis » omeškání.
rěmordeo, Sre, sum opět kou

sám, hryzu; znepokojuji, trá
pím.

rěměror, ari prodlévám, zdržuji
se, meškám; (rans. zdržuji,
meškám. [nění.

rěmotio, Onisf vzdálení, odstra
rěmotus 3. odstraněný, odlehlý,

vzdálený, dalek čeho; nepřející.
rěměveo, re, móvi, tum vzda

luji, odstraňuji, odvracím, od
háním, odvážím, odvolávám,

rěmůgio, ire řvu(navzájem), ozý
vám 86.

rěmulceo, čre, si, sum zpět hla
dím; caudam schlípiti.

rěmulcum, i » lano vlečné.
Řěmůlus, i mSilvius král albský.
rěmůněrátio, Onisf odplata.
rěmůněror, šri odplácím, odmě

ňuji, obdařiti.
rěmurmůro, šre (naproti) hučím.
remus, i m veslo,
Rěmus, i m bratr Romulův.
rěnarro, are opět vypravuji.
rěnascor, i, átus sum opět se

rodím, povstávám, vznikám.
rěneo, re rozpřádám.
rěnideo, Sre stkvěji se, zářím;

usmívám se.
rěnitor, i, sua. (xus) sum opfrám

se, protivím se.
réno, Onis m snad Bob; kožíšek,

pláštík kožešinový.
rěno, are zpět pluji. [štím.
rěnódo, šre rozvazuji, rozpou
rěněvámen, inis » obnovení,

nová podoba.
rěněvátio, onis f obnovení.
rěněvo, are obnovuji; opakuji;

posiluji, osvěžuji.
rěnůměro, are vypočítávám, od-.
rěnantiátio, Onis f oznámení,

ohlašení, vy-.
renuntio, áre (zpět) oznamuji,zvěstuji,© hlásím,prohlašuji

(zvoleným); vypovídím (hospi
tium). [nedovoluji.

věnuo, čre odpírám, nesvoluji;
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rěor, rěri, ratas sum domní
vám se, myslím; ratus domní
vaje se; zamýšlený,vypočtený.

rěpagůla, črum 1 závora.
rěpandus 3. zpět zahnutý.
rěpárabilis, e adj. napravitelný,

obnovitelný.
rěpáro, šre obnovuji, znovazři

zuji, opět zjednávám, napra
vuji; zaměňuji, vy-; opět poši
Tuji, osvěžuji (membra labori).

rěpastinátio, onis f okopávání.
rěpecto, čre, xum opět česati.
repello, čre, reppuli, sum odrá

žím, odháním, odstrkávám, za
háním, vzdaluji, od-, odvracím;
odmítám.

rěpendo, čre, di, sum odvažuji,
vážím, splácím, od-, vyrovná
vám, nahrazuji.

repens, tis adj náhlý, nenadálý,
nový; adv. náhle.

rěpente adv. náhle, nenadále.
repentino adv. náhle.
rěpentinus 3. náhlý, nenadálý;

homines r. neočekávaně rychle
cti docházející; exercitus r.
rychle sebrané,

repercussus, ús m odraz. [žím.
rěperecůtio, čre, ssi, ssum odrá
reperio, 1re, repperi, rtum na

lézám; vyhledati, shledati, zpo
zorovati, postřehnouti, dověděti
se; vynalézti, vymysliti.

repertor, is m nálezce, původce.
rěpětitio, Onisf opakování.
rěpětitor is m požadovatel, vy

mahatel.
Těpěto, čre, ivi, itum znova usi

luji, mířím, napadám, útočím,
ženu 886; vracím Se; zpět vo
lám; opět počínám, opět ko
nám, opakuji; od počátku pro
bírám, začínám; v pamět opět
uvádím; zpět žádám, požaduji,
res. r. zadostučinění žádám,
vymáhám, vydirám (pecunias).

repetundae, šrum / (£.pecuniae)
vydírání peněz.
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repleo rěs

repleo, Sre, 6vi, tum naplňuji,
do-, zásobím,

repletus 3. naplněný, plný; vi
morbi r. nakažený.

replico, áre rozvinuji.
repo, šre, repsi, —lezu, plazím 66.
rĚDpono, čre, sui, sifum odklůádám,

B-, U-, V-, me r. opět se kladu,
opírám (in cubitum); opět do
sazuji (in scaeptra); opět stavím
(plena pocula); obnovuji, opra
vuji (ignem, pontes); vracím
(donata); zpět přivádím, nahra
zuji, splácím; do zadu ohýbám
(brachia); pochovávám; odstra
ňuji; končím (fugam); čítám,
počítám mezi..

rěporto, áre zpět nesu, dopra
vuji; přináším (zprávu ; odná
ším, nabývám (victoriam).

rěposco, čre vyžaduji, vymáhám
rěpostor, is m obnovitel. [ný.
rěpostus(-itus) 3. odlehlý,vzdála
rěpotia, Orum » pitka po nějaké

slavnosti,
rčpraesento, re zpřítomňuji,

bned podnikám, urychluji; na
podobím, představuji (mores
Catonis); hotově, hned platím;
hned plním.

reprčhendo, čre, di, sum zachy
cuji, chytám; kárám, plísním,
výčitky činím; Žaluji na..;
vyvracím.

reprčhensio, Onis f zadržení;
pokárání, hana; vyvrácení.

reprčhenso, are zadržuji.
reprčhensor, is mhánce, karatel.
repressor, is m potlačitel, ome

zovatel.
reprimo, čre, pressi, pressum

zpět tisknu, zadržuji, potlačiti,
za-. uchlácholiti. slib.

repromissio, onis f vzájemný
repromitto, čre, si, saum navzá

jem slibuji. [plaziti,:plazící se.
reptibilis, e u«j. co se může
repto, are lezu, plazím se.
rěpůdiátio, onis /f odmrštění,

zamítnutí.639]| B.-Č.

rěpůdio, are odmítám, zamítám,
zapuzuji.

rěpůdium, i n rozvod.
repůěrasco, čre opět dítětem se

stávám. |nerad.
rěpagnanter adv. 8 odporem,
repugnantia, ae f odpor.
repugno, are odporuji, na odpor

se stavím; nesouhlasím, nesho
duji se; Pepugnantes protiv
níci, nepřátelé; repugnantia,
ium odpory, protivy.

repulsa, ae / odm:tnutí, odmr
štění, marné ucházení Be; r-am
ferre býti odmrštěn.

repulsus, ús m odraz.
rěpurgo, áre opět čistím, čiště

ním odstraňuji.
rěpůto, Are počítám, přepočítá

vám, uvažuji, přemýšlím,
rěguies, tis f klid, pokoj, zota

vení, odpočinek,
rěguiesco, čre, vi, 6tum odpo

čívám, zotaviti se, uklidniti se;
uklidniti něco.

rěgnietus 3. odpočatý, zotavený.
rěguiro, šre, sivi, situm vyhle

dávám, zkoumám, vyzvídati,
zkoumati, žádám, přeji si.

res, rěi f věc, předmět,okolnost,
stav, poměry, čin, skutek,
událost (plur dějiny), záleži
tost; pře, soud; příčina; pro
spěch; skutečnost, pravda; prů
běh, výsledek; res, -rum vesmír,
svět, celá země; res publica
obec, stát (i samo res; plur.
říše,vláda, moc); res familiaris
jmění (i samo res: rem augere);
r. militaris vojenství; res nau
tica námořnictví; r. pecuniaria
peněžnictví ; res secundae štestí,
res adversae neštěsti; res gestae
činy; res novae novoty, pře
vraty; res divinae bohoslužba;
res mihi est cum aliguo mám
činiti, jest mi jednati s .; e re
videtur zdá se býti s prospě
chem; re vera v skutku; ante
rem pred bitvou.
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rěsacro restYpůlátio

rěsacro, are kletby sprošťuji.
rěsaevio, ire opět zuřím.
rěsáliito, áre opět pozdravuji.
rěsánesco, čre, ui opět se uzdra

viti. (opraviti.
rěsarcio, ire, si, tum vyspraviti,
rescindo, šre, scidi, ssumstrhnou

ti, roz-, sbořiti; zrušiti, neplat
ným učiniti. [dám se,

rescisco, čre, ivi, scitum doví
reseribo, ěre, psi, ptum odpisuji,

přepisuji, povyšuji (ad eguum),
znova píší; znova v pole stavím
(legiones).

rěsěco, uúre (opět) usekávám,
uřezávám, vzdaluji, zamezuji;
nationes vypleniti.

rčsčmíno, are znova plodím.
rěsčuuor, i, cutus sum odpoví

dám, odvětiti.
rěsěro, are otvírám.
rěservo, are v záloze chovám,

zachovávám, uschovávám, od
kládám, nechávám si.

rěses, idis adj. usedlý, zbylý;
nečinný.

rěsídeo, 6re, s6di, ssum sídlím,
zůstávám, pozůstávám, trvám;
zbývám ; nečinný jsem.

rěsido, čre, sědi, ssum usazuji
Be, po- se, sedám si; ssedám
se, propadám se; uklidniti se.

rěsiduus 3. a“j. zbylý; k placení
zbývající, dlužný.

rěsigno, Are odpečeťuji, roz-,
otvírám, odkrývám; ničím, ru
ším (tabularum fidem); v knize
účetní přenáším, poukazuji.

rěsílio, ire, ui odskakuji, odrá
žím 8e; zmenšuji se, krátím se.

rěsípisco, čre, ivi, opět rozumu
nabývám, vzpamatovati se, z0
taviti se.

rěsisto, čre, stiti, stanouti, za
staviti 8e; odporují, vzdoruji,
odolávám; opět povstávám.

včsolvo, čre, vi, itum rozvazuji,
od-, rozvolňuji, u-, otvirám,
vyprošťuji; platím, vyplácím,
zaplatiti; mdlym, mnalátnýmči

5411. L.-Č.

nim; zaháním, rozptyluji; 0
svobozuji.

rěsónabilís, e zpět se ozývající,
ozvučný.

Těsčno, are ozývám se, zvukem
naplňuji.

réěsěnus 3. adj. ozývající se.
resorbeo, Sre (opět) pohlcuji,

vstřebati. [mám.
respecto, are ohlížím se, zření
respectus, ús m pohled zpét,

ohlížení se; útočiště, útulek;
zření, ohled. [pokropiti.

respergo, čre, si, sum postříkati,
respersio, OnisJ pokropení.
vespicio, čre, exi, ectum ohlížím

se, mám zření (ohled), přihlí
žím; čekám.

respirimen, inis » průduška.
respirátio oOnisf vydechováni,

oddychování, dýchání; oddech,
přestávka; výpar.

respiro, are oddechuji, vy-, dý
chám; zotaviti se; povoliti,
popustiti.

respiendeo, čre zářím.
respondeo, Sre, di, sum odpo

vídám; zodpovídati se, dosta
viti 56; hodím se, shoduji se,
jsem s něco; vyrovnávám 88;
naproti ležím.

responsio, onis / odpověď.
responsito, are odpověď, dobré

zdání dávám.
responso, are odpovídám; .odpo

ruji; pohrdám (cenis opimia).
respónsum, i n odpověď,výrok,

dobré zdání.
respublica v. res.
respuo, čšre,ui odplivnouti, vy-,

zamitnouti, od-.
restagno, are bažinou se stávati,

přet.kati; pod vodou býti.
restauro, are obnovuji.
restinctio, Onis/ uhašení, uklid

nění.
restinguo, čre, nxi, notum shá

ším, u-; potlačiti.
restipůlátio, Onisf vzájemnýzá

vazek.
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restipňůlor rěvěrenter

restipňlor, ari vzájemně se za- lati, přepracovati, obnoviti,
vazuji, slibuji. opakovatí.

restis, is f provaz, lano.
restito, are váhám, meškám.
restituo, čre, ui, úfum v předešlý

stav uvádím, opět stavím. opět
zřizuji, obnovuji; nahrazuji
(damna), napravuji; vracím,
opět zjednávám, opět získávám ;
opět dosazuji, zpět povolávám,
dřívější práva vracím.

restitůtio, onis f dosazení,na
vrácení v dřívější stav; udělení
milosti.

restitutor, is m obnovitel.
Vesto, áre, "stiti (vzadu) zůstávám,

zbývám; protivím se, odporuji.restrictéadv.šetrně,| spoře,
skrovně; přísně,

restrictus 3. přesný, přísný.
restringo, čre, nxi, ctum (zpět)

utahuji, svazuji; siahuji, sví
rám (animum maestitia).

rěsulto, are odskakuji, odrážím
Be; ozývám ge.

rěstimo, čre, psi, ptum zpět beru,
opět nabývám(speciem caele
stem), obnovuji (pugnam),

resůpino, are zpět ohýbám, na
znak vrážím.

rěsůpinus 3. zpět ohnutý, na
znak ležící; pyšný, vypínavý.

rěsurgo, šre, rrexi, ctum opět
se zvedám, povstávám, vzpři
muji se.

resuscito, are znova probouzím.
rětardátio, onis /f zdržování,

průtah.
rětardo, Are zadržuji, zdržuji.
rěte, is n síť.
rětěgo, čre, xi, ctum odkrývám,

obnažuji; ukazuji, projevuji.
retendo, Šre, di, sum, tum po

voluji.
rětentio, Onisf zadržení, po-.
rětento, Are zadržuji, držím;

udržuji.
retentus, Us m zadržení.
rětexo, čre, xui, xtum rozpárati,

rozloučiti; znova tkáti, předě648]| L.-Č.

rěticentia, aef zamlčení,mlčení.
rěticeo, 6re, ui zamlčeti, ZA-86,

mlčeti,
reticulum, i n síťka, sáček.
rětináculum, i n pouto, provaz.
rětíneo, ere, ui, entum zadržuji,

zdržují, u-, po-; zachovávám.
rětinnio,ire zasezním, ozývámse,
rětorgueo, Sre. si, tum zpět

kroutím, otáčím, obracím; mentem měním.
retractatio, Onis f odmítnutí,

zpěčování se.
retracto, are opět se chápu, do

týkám, opět konám, rozmýšlím,
uvažuji; odmítám, zpěčuji 86;
zpět beru, odvolávám.

retractus 3. vzdálený, odlehlý.
retráho, čre, xi, ctum odtahuji,

zpět přivádím, přivlékám, vy
trhuji, zachraňuji.

retribuo, ěre, ui, útum opět udě.
luji, dávám, vracím.

retro adv. zpět, zpátky, vzadu,
do zadu.

retrócedo, čre ustupuji. [ceně,
retrorsum, -us adv. nazpět,obrá
retroversus 3. zpět obrácený.
retrnisus 3. vzdálený, skrytý.
rětundo, čre, di, sum tupím, otu.

puji, seslabuji, mařím.
rětusus 3. tupý.
reus 3. adj. obžalovaný, vinný;

subst. vinník; voti r. slibem
vázaný.

rěvělesco, čre, ui opět se pozdra
vuji, zotavuji, platnosti opět
nabývám.

rěvěho, čre, xi, ctum zpět vezu,
odvážím, odnáším; pass. zpět
jedu, plují, vracím se.

rěvello, čre, velli, vulsum ode
rvati, vy-, u-, vytrhnouti.

rěvelo, are odhaliti, obnažiti.
rěvěnio, řre, ni, ntum vracím ge,
revera v. res.
rěvěrens, tis uctivý, úcty plný.
rěvěrenter adv. uctivě.
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rěvěrentia rhomphaea
——

rěvěrentia, ae f úcta, uctivost;
peravuna/. Reverentia.

rěvěreor, 6ri, itus sum z úcty
ustupuji, ctím, uctívám, v ucti
vosti mám.

reversio, Onisf návrat, ob-.
revertor, i, reverti, reversus

obracím 8e, vracím se.
rěvincio, ire, nxi, nefum uvazuji,

při-, upevňuji.
rěvinco, šre, vici, cfum (opět)

přemáhám, vyvrátiti, usvědčiti.
rěviresco, čre, ui opět se zaze

lenati, zmládnouti, 0-, opět 56
gíliti, vykvésti.

rěviso, čŠre,ohlížím se, při-, do-;
opět navětěvuji, prohlížím.

rěvivisco, čre opět obživuji, sbí
rám 8e, zotavuji 80.

rěvěcábilis, e adj. odvolatelný.
rěvěcámen, inis n odvolání;

výstražný příklad.
rěvěcátio, Onisf odvolání; řečn.

opravení 8e.
rěvěco, Are zpět volám, opět vo

lám; odvolávám, odvracím,
zdržuji, zrazuji od něčeho;
obracím k něčemu; opakuji,
obnovujij V pamět uvádím,
upomínku obnovuji; přivádím,
vztahuji, omezuji; in dubium
r. v pochybnost beru.

rěvělo, are zpět letím, odlétám.
rěvolvo, čře, vi, Utum zpět va

lím, vinu, točím, kulím; pass.
vracím 86, opětuji se; eguo re
volvi s koně se svaliti; opět roz
baluji, otvírám, opakuji, opět
vypravuji, přemítám, opět pod
nikám.

rěvěmo, Šre, ui, opět chrlím,
vyvrhuji. [ochránce.

rex, gis m král, vládce; patron.
Rhadamanthos (-us), i m svn

Jovův, bratr Minoův, soudce v
podsvětí.

Rhaeti atp. v. Rae-.
Rhamniisis, dis / bohyně rham

nuntská — Nemesis.
Rhamnůsius 3. adj. rhamnuntskýb45]| L.Č.

R

(m. na Kretě); Rhamnusia —
Nemesis.

Rhamses, is m král aegyptský
Rhanis, dis f nymfa z družiny

Dianiny. |Homerových.
rhapsodia, ae / úryvek básní
Rhea, ae .f Silvia dcera krále Nu

mitora, matka Romulova a Re
mova.

Rhea, ae f — Cybele.
rhěda v. reda.
Rhegium, i n m. v Bruttijsku

při úžině Sicilské; adj. Rhé
g1inus 3.

Rhenus, i m Rýn, pohraniční
řeka mezi Gallií a Germanií.

Rhěsus, i m král thracký Troja
nňm na pomoc přišlý.

rhětor, is m rhetor, učitel řeč
nictví; řečník. (řečnické.

rhetórica, ae f rhetorika, umění
rhetórice aďv. řečnicky, s řeč

nickou výzdobou.
rhétěricus 3. řečnický, umění

řečnickéhose týkající; neut. pl.
rheforika.

Rhipaeus3. krajina na konci Sar
matie: ripejský.

Rhědánus, i m (Rhóne) řeka
protékající jezerem Lemann
ským. (Rhodus.

Rhodii, Orum m Rhoďané, v
Rhědos, (-us) i / ostrov při ji

hozáp. břehu M. Asie; adj.
Rhědius 8.

Rhěděpe, 6s / pohořív Thrakii;
meton. == Thrakie; adj. Rhě
děpeius 3.

Rhoduntia, ae /f vrchol hory
Oity.

Rhoetěum, i n mys a město v
Troadě; adj. Rhoetěus 3.

Rhoetus, i m 1. Gigant; 2. Ken
taur; 3. druh Fineův; 4. král
Marsů.

rhombus, i m obroučka, kroužek
kouzelný; kambala.

rhomphaea, ae / (rumpia)dlouhé
kopí házecí; dlouhý dvojostrý
meč.
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rhythmicus

rhythmícus 3., rhythmický:
subst. učitel, rhythmu, taktu.

mTicinium, i 2 smuteční rouška.
rictus, us (um, i) m otevřená

ústa, tlama,
rideo, 6re, si, sum směji se, usmí

vám se, zářím; posmívám se.
rmidicůlé aďv. směšně, k sníchu.
ridicůlum, i » žert, smích, vtip..
ridicůlus 3. adj. směšný, žerto

vný. [trčím,
rigeo, re jsem ztuhlý; ježím se;
rigesco, čre tuhnu, tvrdnu, je

žím 8e.
rigidě adv. ztuha; přísně.
rigo, are zavlažuji, zavodňuji;

kropím. [Mosele.
Rigódulunm, i n m. treverské na
rigor, is m tuhost, ztuhlost,

ztrnulost; mnepoddajnost, pří
snost, tvrdost; merou. zima,
mráz. [vlažený.

riguus 3. adj. zavlažující; z8
rima, ae/ trhlina, skulina; ignea

r. blesk; rimas agere, ducere
trhliny dostávati.

rimor, ari štipám, rozrývám,
prohrabávám, prohledávím

rimosus 3. aďj. plný trhlin.
ringor, i, rictus sum ústa otví

rám, zuby cením, horším se.
ripa, ae / břeh (řeky); bas. i

břeh moře.
MISOr, is m smíšek, posměváček.
risus, Us 2 smích, posměch, vý-.
rite adďv. dle dochovaných ob

řadů, řádně; obyčejným způso
bem; slavnostně, zákonitě.

ritus, us m (dochovaný, staro
bylý) obřad náboženský; zvyk,
mrav.

rMivális, e aďj. potoční; subst.
soupeř, sok. [kovství.

riválitas, tis f soupeřství, 80
rivůlus, i m potůček.
rivus, i m potok.
rixa, ae f spor, váda, hádka.
rixor, ári pru, hádám se.
robigo, inis f rez; inís na zu

bech; hniloba lenosti; sr.ěf.

647) L.-Č.

roscídus

Robigus, i,-go, inis f božstvo
říms. odvracející sněť obilní.

roběreus 3. aj. dubový.
roběro, are sílím, upevňuji.

| róbur, oris 1 dřevo dubové, tyr
dost, jádro, jadrnost,síla,základ,

robustus 3. «j. dubový,silný,
mohutný, pevný, mocný.

rodo, čre, si, sum hlodám, hryzu:
podemilám; ohlodávám, zleh
čuji. jící,

rogális, e adj. hranice se týka.
rogátio, oOnisf otázka; dotaz

(k lidu), návrh zákona; žádost,
prosba.

rogátiuncula, aef krátká otázka
závěr v sobě obsthující.

rěgátor, is m tazatel, navrhova.
tel zákona, sběratel hlasů.

rógatus, us m (Jeu abl.) prosba,ž.dost.
rěgito, šre dotazuji se.
rěgo, are táži se; dotaz činím;

prosím. žádám ; zákon navrhuji;
navrhuji: sacrámento r. beru
pod přísahu.

rěgus, i m hranice.
Roma, ae £ Rím, hl. m. Itali,
Románus3. 44). římský,Róná

ni, orum Římané.
Romůělus, i m syn Rhee Silvie,

bratr Remův, zakladatel Říma;
adj. Romnleus 3.; potomek
jeho Romůlides, ae m, plur,= Římané.

rorArii, Orum m lehkooděnci
římští za triarii stojící.

roro, are rosím, rosu nechávám
vznikati; kapu, jsem vlhký;
kropím, kapati nechávám.

ros, ris m rosa, ulur. rosné kap
ky, rosa; tekutina, voda; rores
pluvii deštivý mrak; slzy; bal.
sám; ros marinus rozmarina,

rósa, ae f růže; věnec z růží;
keř růžový; červeň růžová.

rósárius 3. adj.rňžový, rosarium,
i » růžový plot, růžová zahrada,

Koscidus 3. aďj. orosený, pokro
pený, ovlažený, zvlhlý.
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Rosciusu 
Roscius, m 1. L. legat Caesarův;

9. A. R. slavný herec, přítel
Ciceronův; 3. Sex. R. Ame
rijský zotcevraždy obžalovaný a
Oiceronemhájený;4 L. R. přitel
Ciceronův, tribun lidu; adj.
Rosciánus 3.

rósetum, i » plot růžový, za
brada růžová.

róseus 3. adj. růžový.
Roseus 3. adj. rosejský (krajina

u Reate v Sabinsku).
rostrátus 3. zobcem opatřený;

columna r. sloup zobci lodními
ozdobený; corona r. čestný
věnec za slezení nepřátelské
lodi.

rostrum, i 2 zobák; zobec lodní,
bodec; nos, čumák; předek
lodi; pl. řečniště na foru říms.

rěta, ae f kolo.
věto, dre točím, kroužím.
rětundé adv. zaokrouhleně,
rótundo, šre zaokrouhluji.
rětundus 3. a-/j. okrouhlý, ku

latý, zaokrouhlený, odměřený,
v sebe uzavřený.

Roxáne, es /f de. Oxyartova,
manž. Alexandrova.

růběfňcio, čre, féěci, factum za
šerveniti, pass. začervenati.

rubens, tis adj. červený, červe
navý.

růbeo, 8re červenám se, rdím se
růber 3. adj. červený; Rubra

gaxa m. etrurské nedaleko Kro
mery.

růbesco, čre červenám se, rdím 66.
růbeta, orum » ostružiní.
růbeus 3. adj. ostružinový.
Růbico, onis m říčka na hran.

mezi Italií a Gallií Cisalp.
rubicundus 3. červený (ohnivě);

červeně pomalovaný; žlutočer
rubigo v. robigo. [vený.
růbor, is m červeň, zardělost,

stud, stydlivost, zahanbení,
hanba.

rubrica, ae f červená barva.
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rumpo

Rubrius, i m I.. senator, Pom
pejovec..

růbus, i m ostružina.
ructo, Are (-or, ari) říhám, šky

tám, vyvrhuji.
růdens, tis m lano lodní.
růdimentam, i n první vyučo

vání, první pokus, začátek.
Růdinus 3. adj. z Rudií (m. v

Kalabrii).
růdis, e aďj. surový, nevzdělaný,

neumělý, hrubý; nezkušený,
neznalý; nemající vloh.

růdis, is / rapír šermítský dí
vaný gladiatorům na znamení
propuštění neb uznání mistrov

růdo, šre, ivi řvu. (ství.
rudus, eris 2 drobné kamení,

štěrk, rum.
rufůlus 3. adj. červenavý; Run

fuli tribunové vojenští voje
dcem samým volení (lidem

v komitiích volení sluli Comi
Rufus v. Sulpicius. [tiati).
ruga, ae / vráska.
Rugii, Orum m národ přímořs.

mezi Odrou a Vislou.
růgosus 3. vrásčitý.
růlna, ae f pád, spadnutí, ebo

ření,sřícenina; záhuba,neštěstí;
převrat; ruinam dare sřítiti se,

růinosus 3. adj. sesutím hrozící,
na spadnutí; sesutý.

Rullus, i m P. Servilius, proti
němuž (Cicero měl (tři řeči
agrární.

Růmina, ae f bohyně kojících
uctívaná ve chrámě poblíže
stromu fíkového, pod nímž dle
pověsti vlčice kojila Romula a
Rema; Ruminalis ficus.

růumíno, áre (-or) přežvykuji.
riimor, is m lomoz, hukot, křik,

hluk pověst, hlas, mínění ve
řejné.

rumpo, šre, rupi, ptum zlomiti,
rozbiti, rozpojiti, roztrhnouti,
prolomiti, roz-, u-; porušiti, z-,
přerušiti; pass. puknouti, roz
skočiti 50.

[550



růmuscůlus sácer

růmuscňůlus, i m“bezvýznamná
řeč, tlach.

runa, ae / druh střel.
rno, čre, rui, růtum řítím se,

ženu se, pádím, valím se, hrnu
se, vyrážím (vox); porážím,vy
vracím; padám, klesám, upadám.

ripes, is f skála, úskalí.
Růpilius 3. rod říms.: 1. P. R.

konsul 131 př. K.; 2 A. R.
lékař; 3. herec za doby Cice
ronovy; 4. P. B. Rex vrstevník
Horatiův Oktavianem proskri
bovaný.

ruptor, is m rušitel.
růricěla, ae c. venkovský, rol

nický; subst,
rolníci. .

rurigěna, ae m na venkově naro
rursum v. násl.
rursus adv. opět, zpět, znova;

naproti tomu, navzájem. —
Kůs, ris n venkov; statek venkov

ský ; r. colentes venkované; rus
navenek; rure z venkova, ruri
na venkově.

ruscum, i n listnatec (ruscus
aculiatus Linné).

rusticanus 3. venkovský,
rusticátio, onispobytnavenkově,
rusticitas, tis f venkovský mravy

neohrabanost, nejapnost; hlou
post, nemístný stud. [žuji.

rusticor, ári na venkově se zdr.
rusticulus, i s venkovánek.
rusticus 3. venkovský, selský;

hloupý, neohrabaný ; subst. ge
dlák, selka.

ruta, ae f routa.
ruta caesa 1 věci vykopané a

zporážené, jež majitel při pro.
deji statku si ponechával; věejmovité.

Rutěni, Orum m kmen gallský
vých. od horní Garumny.

Růtilius, i m Lupus praetor,
Pompejovec; P. R. Rufus děje.
pisec, konsul za Maria. (

růtilo, are červenavě, jako zlato
se lesknu. [zlatožlutý,

růtílus 3. adj. červenavý, rudý
Rutilus, M. Sempronius valite]

jízdy Caesarovy.*
rutrum, i 1 rýč.
Růtůli, orum m kmen starola

tinský (hl. m. Ardea).

S.
S. předejmení Sextus.
Sabaeus 3. a-j. sabský, ze Saby;

obyv. Sabaei, Orum m.
Sabatinus lacus laco di Bracci

ano v Etrurii; obyv. Sabatini,
orum m.

Sábazius, i m příjmení Bakcbo
vo; Sabazia, orum » slavnost
Bakchova.

sabbáta, orum n sobota, svátek
židovský.,

Sábelli, orum m (= potomci Sa
binů) Sabinové; adj Sábellus.

Sábina, ae f Sabinka.
Sábini, orum mstaroitalský kmen

ve střední Italii; meton. Sabin

5511. L-Č.

sko; adj. Sábinus 3., herba S,
(iuniperus Sabina) Sabinum, in víno sabinské.

Sabinus v. Titurius.
Sabis, is m (Sambre) řeka belg,,

přítok Mosy [přítěž,
sáburra, ae f písek jako lodní
Saburra, ae f vojevůdce krále

numidského Juby.
saccůlus, i m sáček k čištěníví
saccus, i m pytel.
sácellum, i n kaplička,
sácer, cra, rum uďj. posvátný,

svatý, zasvěcený; bohům pod
zemním propadlý, proklatý,
zlořečený.
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sacerdos Salaeca
———

sacerdos, Otis c. kněz, kněžka;
Phoebi Triviaegue s. — Sibylla;
Troica s. — Ilia; regina s.
Rhea Silvia.

gácerdotium, i » kněžství.
sacra, orum n oběti, bohoslužba;

tajnosti.
sacramentum, i » posvátný zá

vazek, přísaha ; sumajako ruko
jemství složená (na posvátném
místěchovaná); vedení pře, pře.

gacrarium, i » svatyně.
gacrátus 3. zasvěcený, po-.
sacricola, ae c. obstaravatel bo

hoslužeb, kněz. [nosící.
sacrifer 3. adj. věci posvátné

sacriřicium, i » posvátný úkon,obět.
sacrifico, are obětuji.
sacrificulus, i m obětník; rex s.

kněz, na nějž přešlo z býv.
králů právo obětní. -[jící.

sacrificus 3. adj. obětní; obětu
sacrilégium, i » svatokrádež,

rušení náboženství.
sacriléěgus, i m svatokrádce;

adj. svatokrádežný, bohaprázd
ný, zločinný, prokletý.

Sacriportus, s « m. u Prae
neste; městečko u zál. Tarent
ského.

gsacro, are zasvěcuji, po-, věnuji;
smrti zasvěcuji, proklínám; za
svatého prohlašuji, jako svatého
uctívám; nesmrtelným činím,
zvěčňuji. [telný.

sacrosanctus 3. adj. nedotknu
sacrum, i n věc posvátná; 8va

tyně; pl. oběti, bohoslužba,
mysterie, náboženství ; tajnosti.

saeculáris, e adj. stoletní, vždy
za sto let slavený (ludi) neb
zpívaný (carmen).

saecůlum, i » věk lidský, gene
race; doba panování; věk, sto
letí, duch času; řada let.

saepe aďv. (saepius, saepissime)
často.

saepenumero aďv. často.
saepes, is f ohrada, plot.653]| L.-Č.

saepimentum, i » ohrada.
saepio, ire, psi, ptum ohrazuji,

uzavírám, obkličuji, obsazuji.
saeptum, i n ohrada, plot; plur;

stáje, salaše; šraňky, v nichž
lid v komitiích hlasoval.

saeta, ae / štětina, žíně, vlásina,
chlup.

saetiger 3. adj. štětinatý; subat.
štětináč, kanec. [patý.

saetosus 3. adj. štětinatý, chlu
saevio, ire, ii, itum zuřím.
saevitia, ae /f zuřivost, vztek;

krutost, přísnost,
saevus 3. zuřivý, vzteklý, lítý,

krutý, divoký, strašný.
sága, ae f věštka, vědma.
ságácitas, tis /£ bystrost smyslů,

bystrozrak, důvtip. [Istně.
ságaciter adv. bystře; chytře,
Ságána, ae f čarodějka, věštkaříms.
Ságáris, Sangarius m

v Bithynii (Sacaria).
ságátus 3. sagem oděný.,
sagax, cis a4j. bystře čijící, če

nichavý, slídivý, bystrý.
ságina, ae f krmení, píce, po

trava.
ságino, are krmím.
sagio, ire bystře čiji, čenichám,

větřím.
ságitta, ae f šíp. [střelee,
ságittárius, i m lučištník, luko
ságittifer 3. adj. šípy nosící.
saguen, inis » posvátná tráva

na Kapitoliu natrhaná propůj=
čující nedotknutelnosti fetialům
a vyslancům.

sagulum, i » vojenský pláštík.
ságum, i » plášť vojenský i ce

stovní, zvl. oděv otroků.
Ságuntum, i n město ve vých.

Hispanii; adj. Ságuntinus 3.
ságus 3. adj. věštecký.
Sais, is f hl. m. dolního Aegypta.
sál, is m sůl; moře; plur. vtip,

duševní bystrost, vkus.
Salácia, ae f mořská bohyně.
Salaeca, ae f m. v Africe.
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Sálámis Samarobriva

Sňůláňmis inis f ostrov v zálivu
Saronském; m. na Kypru; adj.
Salaminius 3.

Sálápia, ae f£m. v Apulii; adj.
Salapinus 3.; obyv. Salapi
tani, orum m.

edlarius 3. adj. solní; salarium,
i n čestný žold, dar vojínům.

Salassi, orum m kmen alpský
v nyn. Savojsku.

sňlax,cis aj. chlípný,chlípnost
působící.

sálebra, ae f hrbolatá, nerovná
cesta; drsnost; nesnáz.

sálebrosus3.adj. hrbolatý,drsný
Saleius, i m Bassus básník říms.
Salentini, Orum m kmen v Ka

labrii; adj. Salentinus 3.
Sálernum, i n m. v Picenu.
Salgáneus, i f m. v Boiotii.
Sáliaris, e adďj. salijský; nád

herný (dapes).
aňliátus, us m důstojnost kněze

salijského.
sňlictam, i n vrboví.
sálignus 3. adj. vrbový.
Sšlii, Orum m kněží Martovi

Numou zřízení.
sálinae, 2rum/solné doly, solny.
sálinum, i « solnička, slánka.
sálio, ire, itum solím.
sálio, Ire, ii, ui skáči, poskakuji.
sálianca, ae / gallský nard (Va

leriana celtica).
sňlix, cis / vrba, jíva.
Sallustius m C. S. Crispus děje

pisec říms.; klient Ciceronův;
synovec dějepiscův; adj. Sallu
stiánus 3.

Sallyes, um m národ ligurský
sev. od Massilie.

Salměcis, dis / pramen v Boiotii
zženštilost působící a nymfa
jeho; o člověku: zženštilec.

Salmoneus, 1 m syn Aiolův,
král elidský.

Salmonis, dis f de. Salmoneova.
Sálonae. árum (-na, ae) f město

na pobřeží dalmatském (blíže
ny. Splitu).655]| L.-Č.

salsamentárius, i m obchodník
s nasolenými rybami.

salsámentům, i » rosol rybi.
salsé adv. vtipně.
salsus 3. solený, slaný; vtipný.
saltátio, Onisf tančení, faneo,
saltator, is m tanečník.
saltatrix, cis f tanečnice.
saltatus, ús m tanec. (ani,
saltem adv. aspoň; V záporu:
salto, Zre tančím, poskakuji;

tancem představuji; za tance
prozpěvuji, tancem provážím.

saltuoOsus 3. ad). hvozdnatý, les.
natý. [úval, průsmyk, těsniua,

saltus, Us m hora, hvozd, lesní
saltus, is mskákání, skok, tanec;s. dare skok učiniti,
salůber, ris, e (i -bris, e) ad),

zdravý, prospěšný, užitečný,
silný, působivý, léčivý.

sálubritas, tis f zdravost;léčivá
moc; zdraví.

salubriter adv. užitečně, ku
prospěchu, výhodně.

sálum, i n šíré moře, moře,
vlnění mořské, kolísání lodi a
jím způsobená. nemoc mořská,

sálus, útis f zdraví, spása, zdar,
blaho, záchrana, prospěch,

sálutaris, e adj. prospěšný, 8paa
ný, zdravý (zdraví působící).

sálůtariter adv. prospěšně, vý
hodně. pozdrav.

sálutátio, onis f pozdravování,
sálutifer 3. adj. spasný, léčivý.
sálůto, are pozdravuji, štěstí

přeji; klaním se (numen); ví.
tám (augurium); za účelem po
zdravu navštěvuji.

salvé aďdv. dobře.
salveo, 6re zdráv jsem; salve

buď zdráv! s bohem! 8. iubeo
pozdravuji.

salvus 3. adj. zdráv, živ, bez
pohromy, bez porušení,

Sámáritae, arum m Samaritáni,
Samarobriva, ae jf (Amiens)hlavní město Ambianů na lov.

břehu Samary.
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Sáme ' Sardinia
——

Sáme, 68sf (Samos) ostrov Ke
falenia a hl. m. jeho; obyv.
Samaei, orum m.

Samnis, Iitis adj. samnitský;
subst. Samnit. plur, Samnites,
um, ium 1. Samnité, 2. gladia
toři po způsobu samnitském
ozbrojení. (Italii.

Samnium, i n země ve střed.
Sámothraces, um m obyv. Sa

mothraky.
Sámothrácia, ae.f ostrov Zankle.
Sámus, (-os) i f ostrov u M.

Asie; adj. Sámius 3.; 9. vir
— Pythagoras; Sámia, orum +
nádoby samské velice křehké;
obyv. Sámii, orum m.

sanabilis, e acdj. zhojitelný.
sánátio, onis f léčení, uzdravení.
gancio, ire, nxi, netum světím,

posvěcuji, přísahou stanovím,
schvaluji, potvrzuji, uznávám,
neodvolatelnouplatnost uděluji;
pod trestem zakazuji.

sancte adv. svatě, s posvátnou
úctou; sanctissime colo jako
největší svátost ctím.

sanctimonia, ae f svatost, či
stota mravů, bezúhonnost.sanctio,GnisJf| neporušitelné
stanovení zákona.

sanctitas, tis / nedotknutelnost,
svatost, posvátnost, zbožnost,
čistota mravů.

sanctor, is m stanovitel,
sanctus 3. adj. posvátný, svatý,

nedotknutelný; ctihodný,čistý,
bezúhonný; mravný, cudný.

Sancus (-gus), i m božstvo sa
binské.

sáné aďv. rozumně; vskutku,
opravdu, zajisté, arci; ovšem.

Sangarius v. Sagaris.
sanguinans, tis krvežíznivý.
sanguineus 3. adj. krvavý, krve

žíznivý.
sanguinělentus 3. krvavý.
sanguis, inis 7 krev, krveprolití;

rod, původ; sanguis propinauus657]| L.-Č

blízké příbuzenství;
síla životní.

sánies, 6i f zkažená krev, hnis,
„jed, jedovatina.

sanitas, tis f zdravost, zdraví;
rozum,rozvážlivost.

sannio, Onis m šašek, kašpárek.
sano, are hojím, léčím, uzdra

vuji; nahrazuji; animos S.upo

potomek;

kojiti.

Sangualis, e adj. Sankovi zacený (avis).
Santěni, orum (-es, um) m (Sain

tes) kmen gallský sev. od dolní
Garumny.

sanus 3. adj. zdravý; rozumný,
střízlivý; male s. — insanus.

sápa, ae f zavařený mošt.
Sápaei, orum m thracký kmen

u Propontidy. |mudre.
sapiens, tis adj. moudrý; subst.
sapienter adv. moudře; 6.hostem

amare velkomyslně,
sapientia, ae f moudrost, rozum

nost; filosofie.
sápientipětens, tis moudrostí

mocný
sápio, Šre, ii chutnám, voním;

mám rozum, jsem rozumný;
zmoudřeti.

Spor, is m chuť, vůně; vkus.
Sappho, us /f řecká básnířka

z Lesbu.
Sapriportus, us m přístav mezi

Sybaridou a Tarentem.
sarcina, ae f ranec; pl. zavaza

dla, břímě, jež si vojín sám
nesl. [soumarský.

sarcinárius 3. adj. zavazadelní,
sarcio, ire, si, fum spraviti, na

praviti, nahraditi.
sarcůlum, i » motyka.
Sarda, ae f Sardiňanka.
Sardáněpalus, i m změkčilý

král assyrský.
Sardes, ium / hl. město Lydie.
Sardi, orum m obyv. Sardinie.
Sardinia, ae f ostrov záp. od

Italie; adj. Sardiniensis, e a
Sardus 3.
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Sardous'

Sardous 3. adj. sardinský; S.
herba pryskyřník (jed. rostl.).

sárissa, ae / dlouhé kopí ma
kedonské.

Sarmětae, árum m (Sauromatae)
Sarmaté; adj. Sarměticus 3.
(mare S. — Pontus Euxinus);
adv. Sarmětice (logui).

Sarmatis, dis/sarmatský(tellus).
sarmentum, i » plur. roští,

chrastí. (Sarno).
Sarnus, i m řeka v Kampanii
Sarpedon, čnis m kníže Lykiů

ve válce trojské; adj. Sarpé
děnius 3.

Sarra, ae f— Tyrus; adj. Sar
ranus 3. tyrský.

Sarrastes, um m národ kam
panský.

sartus 3. spravený; sarta tecta
budovy v dobrém stavu.

Sarus, i m řeka v Lykii.
Sáserna, ae m S. stoupenec An
sat v. satis. (toniův.
sáta, Orum 1 osení, sady.
sátelles, ítis m průvodce, zbroj

noš, pl. osobní stráž, družina.
gátias, tis f sytost, přesycenost.
Sáticula, ae £ m. v Kampanii;

adj. Saticulánus 3.: obyv.
Saticnlus, i

sátiěčtas, tis f nasycení, sytost,
přesycenost, nadbytek.

sátin' — satisne.
sátio, are sytím, nasycuji, uspo

kojuji; přesycuji.
sátio, onis f setba, zasetí; plur.

osetá pole.
sátira ae f báseň smíšenéhoob

sahu, později didaktická,
sátis (sat) aďv. dosti; satius lépe,

výhodněji; 8. duco za lepší po
kládám; s. est dostačí; 8. ha
bere spokojiti se; 8. accipio zá
ruku dostávám, satis do záruku
dávám; s. facio zadost činím,
uspokojuji, zadostučinění dá

a omlouvámse.sátisdo ,
Sětisfacio | v. safis.

T..-Č.659)

saucius

sátisfactio, Onisf dostiučiněnf;
odprošení, omluva, ospravedl.
nění.

sátor, is m ploditel, původce.
satrápes, is m satrap, perský

místodržitel.
Satricum, i « m. v Latiu; obyv,

Satricani, orum m.
sátur 3. adj. sytý, nasycený;

hojný, bohatý, plný (praesae.
pia); rozmanitý (gestus).

sátůra, aef (lanx) mísanaplněná
rozmanitým ovocem; všehochuť
směs; per s-am bez pořádku.

Saturae palus jezero v Latiu.
sátůreia, ae f (-a, Orum ») sa

turej (rostl),
sátůritas, tis f sytost; hojnost,
Saturnalia, orum z% slavnost

v prosinci konaná,
Sáturnia, ae f — Juno; m.

v Etrurii; m. v Latiu.
Saturninus, i m L. Apulěius

tribun lidu r. 100. př. K.
Sáturnias 3. adj. Saturnův, sa.

turnský; S. terra — Latium,
S. pater = Juppiter; S tellug
— Halia; S. regna zlatý věk;
S. gens — Italové; 8. domitor
maris = Neptun; S. numerus
staré neumělé básnictví

Saáturnius, i m 1. Juppiter;
2. Pluto.

Saturnus, i m starý král Latia,
pozd. bůh ztotožněný 8 řec,
Kronem; hvězda Saturn.

sátůro, Are sytím, naplňuji,
uspokojuji.

sátus 3. zplozený, pocházející;
subst. zplozenec, syn.

sátus, Us m osévání,
osení.

sátýriseus, i m malý satyr.
Sátýrus, i m satyr, božstvo lesní

s kozíma nohama; plur. též =
hry satyrské.

sanciatio, onis f poranění.
saucio, are poraniti; usmrtiti.
saucius 3. adj. raněný, po-, po

škozený.

plození;
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Sauromatae —

Sauromatae v. Sarmatae.
sáviO v. suavio.
Sávo, Onis m řeka v Ligurii.
Saxa rubra místo mezi Rímem a

Vejemi.
saxčtum, i n skalnaté místo.
gaxeus 3. adj. skalní, skalnatý,

kamenný; s. fieri zkameněti.
zaxificus 3. adj. v kámen měnící,
gaxifragus 3. adj. skály drtící.
gaxOsus 3. adj. skalnatý, kame

nitý.
gaxulum, i » skalka.
gaxum, i n kámen, balvan, skála.
scábellum, i « lavička, podnož

ka; nástroj hudební v pohyb
uváděný šlapáním.

scůber 3. aaj. drsný, nečistý,
prašivý.

gcábies, ei / drsnost, svrab, pra
šivina; svrbění.

scůbo, čre, abi škrabu, drbám.
Scaea porta, ae f brána skajská

v Troji.
scaena, ae / jeviště; veřejnost,

veřejné představení, pohled
na.., divadlo; zařízení.

scaenicus adj. divadelní; subst.
herec. [oiovo.

Scaevola (levičák) příjm. Mu
scaevus 3. adj. levý.
scála, ae f obyč. plur. žebřík,

schody.
Scaldis, is m řeka Šelda v Belgii.
scalmus, i m kobk, v němž se

veslo pohybuje; synekd. člun.
scalpellum, i » nožík lékařský.
scalpo, čre, psi. ptum řežu, krá

bu, ryji, rýpám, zakopávám.
scalprum, i n nůž chirurgický,

zahradnický, knejp.
Scamander, dri m řeka v Mysii.
scammon€a, ae / počišťovací

kořen rebarbora.
scamnum, i 2 lavice; podnožka.
scando, čre, di, sum stoupám,

vystupuji, slézám.
scandůla, aeŠindel, kryt střechy.
Seantia silva f les v Kampanii.
scápha, ae f člun, lodička.561]| L.-Č.

scilla

scáphium, i » pohár, číše.
Scaptia, ae £ m. v Latiu.
scápůlae, arum / lopatky.
scárus i m druh pyskouna.
scatebra, ae / vytékání, vyví

rání vody, voda.
scáteo, Šre, čre pramením, vy

věrám, prýštím; hemžím 80,
pln jsem. (vývařisko.

scÁturigo, inis f pramenitá voda,
scaurus 3. adj. s vynikajícími

kotníky. (prázdně.
scělěrate adv. zločinně, boha
scělěrátus 3. adj. zločinem po

skvrněný, znesvěcený; zločinný,
hanebný; nešlechetný; Proteus
8. lstivý; sudsť. zločinec.

scělěro, are zločinem znesvěcuji,
poskvrňuji.

scělesté aďv. zločinně, bezbožně,
scělestus 3. a«j. zločinný, bez

božný; subst. zločinec,padouch,
scělus, eris n zločin.
scéna v. scaena.
Scepsis, is f m. v Mysii; adj.

Scepsius 3.
sceptrifer 3. adi. žezlonosný.
sceptrum, i » žezlo; vláda.
sceptichus, i m berlonoš, ho

dnostář.
schěda, ae f list papíru.
schema, ae /, -a, tis n tvar, po

doba, figura řečnická.
Scherini, orum m m. na Sicilii
Schoeneis, dosf dc. Schoeneova

Atalante.
Schoenéja virgo = Atalante.
schěla, ae f klidný, volný čas

zábavě neb vědám věnovaný,
učená zábava, přednáška ; škola,
akademie.

schělásticus 3. adj.školní; subst.
učitel, žák. [moři.

Sciathos, i f ostrov v Aigaiském
sciens, tis adj. vědoucí, znalý.
scienter adv. dovedně, obratně.
scientia, ae f vědění, znalost,

dovednost.
scilicet aďv. ovšem, arci, fotiž.
scilla v. sguilla.
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seindo scurrilis

scindo, čre, scidi, ssum roztrh
nouti, rozervati, rozštípnouti,
roztíti, rozsápati, vytrhati, pře
rvati, rozbiti, orati, děliti, pro
cházeti (nebulas); scindi děliti
se, otvírati se.

scintilla, ae f jiskra. [se.
ecintillo, are třpytím se, jiskřím
scintillůla, ae £ jiskřička.
scio, ire vím, znám, rozumím,

umím ; sciente alguo 8 vědomím
někoho. ipionů.

Scipiádes, ae m člen rodu Sci
Scipio, onis m berla, žezlo.
Scipio, onis m větev rodu Cor

neliů: P. Corn. S. Africanus
maior a minor slavní vojevůdci
římští; Caccilius Metellus Pius
tchán Pompejův.

Scirón, is m loupežník Theseem
zabitý.

scirpea, ae / košatina.
gcirpeus 3. aďj. ze sítí, z rokytí

zhotovený.
scirpus, i m sítí, rokytí.
sciscitor, ari zvídám, vy-.
scisco, čre, ivi, itum pátrám,

zvídám; schvaluji, usnáším 56;
hlasuji pro.. (legem).

scissus 3. roz'ržený; křaplavý.
scite adv. obratně, pěkně, uměle,

vkusně.
seitor, ári zvídám, pátrám.
scitum, i » usnesení, nález.
SCITUusnesením, z usnesení.
scobis, is f piliny.
Scodra, ae f m. v Dalmatii, sídlo

krále Gentia; obyv. Scodren
ses, ium m.

Scodrus, i m hora v Illyrii.
scopa, ae/ tenká větvička;plur.

koště, svazek proutí.
Scópas, ae m sochař řecký; bo

hatý Thessal,
scópňlosus 3. adj. skalnatý.
sečpňůlus, i m skalisko, bradlo.
Scorpio, Onis m Štír; "stroj na

metání šípů, kuše.
Seortitor, is m člověk neřestný,

nevěstkář.663]| L.-Č.

scorteus 3. adj. kožený.
SCOVtum, in nevěstka; daremnýmuž.
Scotůsa, ae f m. v Thessalii;

ad). Scotussaens 8.
scriba, ae m písař.
seribo, ěre, psi, ptum píši, (vrý

vám), rýsuji, označuji, určuji,
ustanovuji písemně (heredem);
zapisuji, vy-.

Seribonius, m Libo velitel loď.
stva Pompejova.

scriniam, i » skřínka, skříň,
pouzdro. Spis,

seriptio, Onis /f psaní, vypsání,
seriptito, Are psávám.
scriptor, is m písař; spisovatel,

rerum 8. dějepisec; skladatel,
sestavovatel (legis).

scriptňla, Orum « čáry na desce
ve hře zvané duodecim seripta,

scriptum, i 1 čára; písmo, spis;
zákonný předpis; duodecim
scripta vrhcábnice se 12 čarami.,

scriptira, ae /f psaní, písmo,
sepsání, spis; ustanovení v zá
věti; poplatek z pastvin,

Scróbis, is c. jáma. (drsný.
scrůpeus 3. ad;. špičatý,strmý;
serupůlosus 3. aj. špičatý,

drsný; úzkostlivý. (váhy.
seripulum, i nejmenší částka
serupůlus, i m ostrý kamének,

úzkostlivost, nepokoj
scripus, i m čpičatý kámen,

úzkost, nepokoj.
sertita, Orum veteš.
serňitor, ári prohližím, prohle.

dávám. prošťourávám, pátrám;hledám.
scnlpo, šre, psi, ptum vytesávám,

vyřezávám, vydlabávám, umě.
lecky vytvářím.

seu!ptilis, e «4j. vyřezaný, umě.
lecky vypracovaný.

Scultenna, ae m řeka v horní
Kalii.

scurra, ae m darmošlap, „lev“;
šaškář, vtipkář.

scurrilis, e adj. šaškářský,
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scurrilitas

gcarTilitas, tis f šaškářství, tatr
manství.

scurTOr, Arišaškuji, jsem šaškem.
gcůtale, is n řemen u praku.
gcůtatus 3. velkým štítem ozbro

jený. [fiček.
scůtella, ae / mělká miska, ko
gcůtíca, ae / řemen u biče, ka

rabáč.
gcůtůla, ae f válec.
scůtůla, ae / miska, podlouhlý

čtyřúhelník.
ecůtum, i štít podlouhlý čtyř

rohý pěších vojínů říms.
Seřláceum, i n m. v Brutti .
Scylla, ae f úskalí v úžině Sicil

ské; zosob. jako obluda moř
ská; dcera krále Nisa v Me
gaře v ptáka ciris proměněná;
adj. Scyllaeus 3.

Seyllaeum, i n mys u Troizeny
v Argolidě.

scýphus, i m pohár.
Scyrias, dis / puella dívka skyr

ská = Deidamia.
Scyrus, (08) i f ostrov v Aigai

ském moři; adj. Scyrius 3.,
S. membra Pyrrha n. Neopto
lema; S. pubes druhové jeho;
S. iuvenis Pyrrhus.

Scýthae, arum m (sa. Scythes,
-en) obyv severových. Europy
a sev. záp. Asie; Skythie.

Scýthia, ae/ zeměSkythů;adj.
Scýthicus; S. fretum Černé
Moře. „. |Skythka.

Scýthis, dis, Scýthissa, ae /
se zájm. Be, sebe,
se předl, zastar. — sine.
Sebethis, dis £ (nympha) sebeth

ská (Sebethos říčka v Kam
sebum, i 1 lůj, tuk. [panii).
secedo, čre, ssi, ssum ustupuji,

odcházím, vzdaluji se.
sécerno, čre odlučuji, vy-, od

děluji, liším, odlišuji, rozezná
vám, vybírám.

sčcessio,Onis "ustoupení stranou;
ústup, odchod, odloučení, roz
tržka.665]| L.-Č.

secundus

sécessus, us m odloučenost. 88
mota, zátiší, pobyt na venkově.

Secins v. secus.
secludo, čre, si, sum zavírám

zvláště, odděluji, odlučuji.
secliisus 3. odloučený, vzdálený.
sěco, Are, cui, ctum sekám, žnu,

řežu, krájím; raniti, rozsekati;
odřezuji, dělím; probíhám, pro
cházím, plynu někudy, pluji,
letim; litem 8. rozhodnouti;
spem Ss.naději chovati.

secretio, onis f odloučení, roz
dělení. Itajně.

SECretoadv. stranou, v soukromí,
secretus 3. oddělený, odloučený,

osamělý, odlehlý, skrytý, tajný;
secretum, i n samota, odleh
lost, tajnost, soukromá roz
mluva.

secta, ae f zásady, způsob jedná
níj strana politická; škola filo
sofická.

sectátor, is m průvodce, stou
penec, žák.

sectio, onis / řezání, rozřezávání,
sekání, rozčástění kořisti, ko
řist na prodej; parcellování
statků proskribovaných.

sector, ári horlivě následuji, pro
vázím; dychtím, bažím, pach
tím Se.

sector, is m kráječ, collorum
hrdlořez; kupec konfisk. statků
parcellovaných. [báně.

sectura, ae f řez; lomy, doly,
secůbo, áre stranou ležím.
sěcandáni, Orum m vojíai druhé

legie. [řady patřící.
sčcundárius 3. adj. do druhé
sěcundě adv. za druhé.
sěcando, re štěstí dávám, pod

poruji.
sěcundaum předi. podél, podle;

po, vedle, mimo, dle; 8. prae
sentem iudicare ve prospěch
přítomného souditi.

secundus 3. druhý, následující,
nejbližší; příznivý, nakloněný;
šťastný; res secundae štěstí.
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sěcirifer sellůlárius

eěciirifer 8. adj. sekeru nesoucí,
držící.

sěcůriger 3. předch.
sěcůris, is f sekera; rána, škoda;

vrchní moc. [bezpečnost.
sčcuritas, tis f bezstarostnost,
sčcirus 3. aďdj.bezstarostný, bez

pečný.
SĚCUS 2 V. 8exus.
sěcns adv. jinak, naopak, nihilo

secius nic méně.
sed sp. ale, avšak, nýbrž, než.
gedáte aďv. klidně, mírně.
sedátio, onis / upokojení,uklid
o nění.
scdátus 3.upokojený, uklidněný.
scdecim šestnáct.
sědeo, 6re, sedi, sessum sedím,

dlím, meškám,vězím,uváznouti,
utkvěti

seděs, is./ sedadlo, sídlo, obydlí,
místo, stanovisko.

sědile, is » sedadlo, stolice.
seditio, onis f£ rozbroj, vzpoura.
seditiose adv. buřičsky.
seditiosus 3. adj. buřičský, od

bojný, pobuřující.
sědo, áre usazuji, tiším, potla

čuji; bellum s. válku končím.,
s6dUico, čre, xi, ctum stranou od

vádím, odděluji, odlučuji.
seductio, onisfodvedení stranou.
seductus 3. vzdálený
sedňlitas, tis f přičinlivost; ů

služnost. ků.
Sedňlins, i m náčelník Lemovi
sedňló aďv. přičinlivě, pečlivě,

pilně, důkladně; úmyslně, na
schvál.

eedůlus 3. adj. přičinlivý, peč
livý, úslužný.

Sedřini, orum m horalé v Alpách
Penninských.

Sedasii, orum m kmen germ.
sousedící 8 Markomany.

sěges, čtis f setba, osení, žeň;
pole, půda.

Sěgesta, ae f m. na sev. pobřeží
Sicilie; adj. Segestanus 3.

Begestes is m kníže germanský.667)| L.-Ó.

Sěgestiva, ae f/ m. Keltiberů v
Hispanii Tarrao.

Segimundus, i m syn Segestův,
segmentum, i » zářez; úsek,

kousek zlatého plechu; zlatá
obruba.

segne odv. líně, váhavě.
Segni, Orumm kmen germ. vých.

od Mogsy. [slabý,
ségnis, e aďj. lenivý, liknavý;
segniter adv. lenivě, liknavě,
segnitia, ae f zdlouhavost, lik.

navost, lenost, netečnost,
segnities, 6i / v předch :
Segontiáci, orum m kmen v jižní

Britannii proti ostrovu Vectis,
Segovax, cis m král kantijský,
segrěgo, re odděluji, odlučuji,

vy
Segusiávi, Orumm kmen gallský

na horním Ligeru.
Selanus, i m L Aelius náčelník

osobní stráže Tiberiovy; ad).
Seianus 3.

seiůgatus 3.oddělený,odloučený,
seiůgis, e aďj. šestispřežní, seiu

ges, ium m šestispřežení.
selunctio, Onis f£ oddělení, od

loučení, rozlišení
seiungo, čre, nxi, netum oddě.

luji, rozlišuji, vzdaluji; pasa,
zdržuji 86; seiunctum daleko,

Séius, i m bohatý rytíř, přítel
Attikův a Ciceronův.

selectio, Onis f výběr.
Sělené, 6s /f dc. Ptolemaia Fy.

skona, matka Antiochova a
Seleukova.

Sěleucus, i m Nicanor vojevůdce
Alexandra V., král syrský.

sěligo, čre, lěgi, ctum vybírám,
Sělinus, ntis £ m. na Sicilii (Se

linonto).
sella, ae f sedadlo, stolice, trůn,
Sellasia, ae / m. v Lakontee.
sellisternium, i » hostina bohů

(slavnost kladení pokrmů so
chám bohů).

sellula, ae f přenosná stolička,
sellůlárius, i m řemeslník.
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Selymbria Séna

Selymbria, ae f£ m. v Thrakii.
gémániímis, e adďj. polomrtev,

položivý.
gěmelaďv. jednou, pouze jednou;

poprvé, najsdnou, zároveň;
semel atgue iterum opětovně.

Sěmělé, čs f dc. Kadmova, mat
ka Dionysova; adj. Sěmě
Jelus 3.

gěmen, inis n símě, sazenice, rod,
potomek ; příčina, pra-, pralát
ka; přvod, původce.

gémentis is f setba, výsev, osení..
gémentivus 8. k setbě patřící.
geémermis v. semiermis.
sémestris, e adj. šestiměsíční,

polouletní.
sémesus 3. polosnědený.
semiádápertus 3. polootevřený.
sémiánímis, ev. semanimis.
semiápertus 3. polootevřený.
semiassus 3. napolo upečený,

polospálený.
semibos, vis m polovůl.
sémicaper, ri, m polokozel.
semicrčmus 3. napolo spálený.
semicubitális, e aj půlloketní,
gsémideus,apolobůh, polobohyně.
sémidoctus3. poloučený,nedouk.
semiermis, e (-us 3.) adj. polo

ozbrojený.
gemifactus 3. napolo hotový.
semifer 3. adj. polozvířecí, po

lodivoký, polozvěr. [manský,
Sémigermánus 3. adj. pologer
gsémigrávis, e adi. poloopilý,
sémigro, re odstěhovati se.
sémihčmo, inis m poločlovek;

polozvěr.
semihora, ae f půlhodina.
semilacer 3. adj. napolo roz

sápaný.
semilixa, ae m polomarkytán.
semimas, ris m polomuž; vykle

štěný. ště
seminariam, in školka, semeni
sémínex, cis adj. polomrtvý.
semino, are geji, plod:m.
seminudus 3. adj. polonahý, po

lobezbranný.569]| L.-Č.

Semiplacentinus, i m Polopla
cenťan.

semiplenns 3. adj. poloplný, ne
plný, neúplný.

Sěmirámis, dis f choť a nástup
kyně krále assyrs. Nina; adj.
Sěmirámius 3.

semirěductus 3. polozahnutý.
semirěfectus 3. napolo spravený.
semirůtus 3. polozbořený, na

polo zničený.
sémis, issis m, semis nesk/. půl

ass, půl jitra, [hřbený.
semisěpultus 3. napolo po
semisomnus 3. adj. polospící,

ospalý. (zahnutý.
semisůpinus 8. adj. napolo zpět
semita, ae f pěšina, stezka,
semiustůlátus 3. napolospálený.
semiíustus 3. v. předch.
sěmívir, im polomuž; ovikýř;

zženštilý, změkčilý.
semivivus 3. adj. položivý, po

lomrtvý.
Semněnes, um m kmen germ.

mezi Labem a Vislou.
Sémo, onis m Ploditel, příjm.

Sankovo.
semotus 3. vzdálený, odlehlý;

důvěrný (dictio).
seměveo, Sre, vi, tum odstraňuji.
semper adv. vždy, stále.
sempiternus 3. adj. věčný, ne

ustálý.
Sempronius 3. rod říms.: Tib.

a Ú. Sempr. Gracchové; Sem
pronia, ae f choť D. Junia
Bruta, účastnice spiknutí Cati
linova; aďj. Sempronius 3. a
Sempronianus 3.

semuncia, ae f půl unce, '/
assu neb libry.

sémunciárius 3. adj. fenus úrok
půl unce měsíčně čili půl pro
centní.

Semurium, i 2 pole s chrámem
Apollinovým u Říma.

Sena, ae f m. v Umbrii (Seni
gaglia); adj. Senensis, e a
Seniensis, e.
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sěnáriolus

senáričlus, i m veršík šestistopý.
senárius, i m šestistopý verš

iambický.
senátor, is 7 senator, člen rady

městské,
sěnatorius 3. adj. senatorský,
sčnátus, us m senát, rada, sbor

starších, shromáždění senátu;
s. legitimus,pravidelné zasedání
8.; 8. indictus mimořádně za
sedání; s-um dare slyšení v 8e
nátu dáti.

senatus consultum, i » nález
senatu zákonně platný.

Sěněca, ae m rod říms.; M An
naeus S. rhetor z Korduby; L.
Annaeus S. syn jeho, filosof,
učitel Neronův“ básník tra
goedií.

senecta v. násl.
senectus, útis fstáří, vysokývěk.
sěnectus 3. adj. starý, letitý.
Sěnesco,čre, ui, stárnu, chřadnu,

ochabuji, slábnu.
seneX, nis sudsť. i adj. (senior)

stařec, starý: seniores starší
(45—60 let).

seni 3. po šesti; šest dohromady.
sěnilís, e adďj. stařecký.
sěnium, i n slabost, sešlost sta

řecká, vysílení; zasmušilost,mrzutost;zármutek;| stará
špína.

Sčnóones, um m (Sens) kmen
gallský mezi Ligerem a Ma
tronou a od něho pocházející
větev v sev. Italii.

sensim aďv. sotva znatelně, po
malu, ponenáhlu.

sensus, Us m pocit, smysl, smý
šlení, rozum.

sententia, ae f mínění, smýšlení,
myšlenka, přání, návrh, usne
sení, nález, smysl, obsah; výrok,
výpověď, průpověď, věta.

sententióla, ae f průpovídka.
sententiGsá acdv. obsažně, du

chaplně.
sententiosus 3.

duchaplný.671]| L.-Č.adj. obsažný,

septemviri

sentina, ae f/ kal u2 drě lodi:
vyvrhel. ,

Sentinum, i n m. v Umbrii:
adj. Sentinas,tis. '

sentio, ire, sensi, sum smysly
vnímám, cítím, zakouším, zna
menám,pozoruji; myslím, smý
šlím ; soudím ; cum alauos. sto.
jím při někom; sepsa, Orum 1
myšlenky, mínění.

sentis, is m trní. (drsný.
sentus 3. aď,. trnitý, nerovný,
sčěorsum aďv. zvlášť, oddělené,
sepárábilis, e adj. oddělitelný,
sepáráte adv. zvláště.
sepárátim adv. odděleně, od.

loučeně, porůznu, každý zvlášt
nesouvisle. [lišenf,

sepárátio, Onis f oddělení, od
sepárAtns 3. oddělený, různý;

vzdálený (iugum).
sepáro, áre odděluji, odlučuji

odlišuji.
sepelio, ire, ivi, ulfum pohřbí.

vám, pochovávám.
Seplasia, ae / ulice v Kapui, kde

prodávány masti.
sepono, čre, sui, situm stranou

kladu, odkládám; vybírám, vy.
nímám; rozlišuji, od-; vzda
luji; odstraňuji; vyhostiti.

sepěsitus 3. oddělený, zvláštní.
Sepse (se ipsa) samu sebe,
septem sedm.
September, is m září; adj. Sep

tember, ris, ©.
septemdecim sedmnáct.
septemflnus 3. adj. sedmitoky,
septemgeminus 3. adj. sedmi

násobný.
septemplex, icis aďj. sedminá.

sobný, clipeus 8. ze sedmi koží
na sebe položených.

septemvirális, e adj. i subst,
-e8, ium vw.septemviri.

septemviratus, Us m hodnost
septemvira.

septemviri, Orum m sbor sedmi
úředníků, zvl. pro rozdělení
státních pozemků osadníkům,
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septeni serpillaum

septéni 3 po sedmi, sedm.
septentrio, Onis m obyč. plur.

sedm hvězd Velkého Medvěda,
sever, severní vítr.

septentrionália, ium » severní
krajiny.

septies 1dv čísl sedmkrát.
septimáni, Orummvojíni 7. legie.
Septimius rod říms.: P S Scae

vola; Titus S. básník a přítel
Horatiův; S Severus císař, L.
S tribun vojens., vrah Pom
pejův.

sepfimus 5. sedmý
septimusdecimus 3. sedmnáctý.
septingentesimus 3 sedmistý.
septingenti 3 sedm set.
septňagesimus 3. sedmdesátý.
septňaginta sedmdesát
septunx, cis m "/„, assu nebo

jiného celku. [hřební.
sépulcráalis, e adj náhrobní, po
gěpulerum, i » hrob, náhrobek,

hrobka. pomník
gěpultůra, ae f pohřeb, pohřbí

vání, spalování; hrob
Séguána, ae f (Seine)řeka gall

ská pramenící na Vogesách.
Seguáni, Orum m kmen gallský

mezi Ararem a Jurou; adj. Se
guanus3.

sěguaX, cis ad) snadno, rychle
následující, dotěravý.

seguens, tis následující.
seguester 3. a/) pace seguestra

zprostředkováním míru; subst.
zprostředkovatel.

sěguius v. secus.
seguor, i, secutus sum následují,

provázím, jdu za někým; pro
následuji, stíhám; cílím, mí
řím; připadám, majetkem se
stávám, dostávám se (monu
mentum he:edes); přistupuji,
přidávám se k někomu, dávám
se v ochranu; dychtím, domá
hám se (gratiam Caesaris); na
řadějsem ; jsem následkem; se
guitur, ut neb akk. s. inf, (z
toho) plyne..; podávám, lehce,673]| L.-Č.

sám přicházím (gloria, verba);
ef guae seguuntur a tak dále.

Ser, is m, Seres, um národ ve
vých. Asii hedbávnictvím pro
slulý ; adj. Sericus 3.

sěra, ae f závora.
Serapio, Onis m vznešenýAle

xandřan, vyslanec do Říma;
příjm 0. Scipiona Nasiky.

Sěrapis, is, dis m božstvo aegyptské.
sěrenitas, tis f jasnost, jasné po

časí, vyjasněné, nezkalené po
měry.

sěréno, are vyjasniti, z-.
sěrenus 3. ad) jasný; serenum,

i « jasné nebe, jasné počasí, jas.
Sergestus, i m. kormidelník

Aeneův.
Sergius 3 rod říms,: C, SergiusOratarozmařilec;L© Sergius

Catilina původce spiknutí.
seria, ae f větší nádoba hliněná

na víno, olej, plodiny; džbán.
sěries em, e / řada, pořadí, sou

vislost,
Serio adv. vážně, opravdově.
Sěriphos, i f ostrůvek v Aigai

ském moři
serius 3. aďj. vážný, opravdový,

důležitý.
sermo, oOnism rozmluva, hovor,

rozprava, řeč; jazyk.
sermocinátio, Onisf rozmluva,

řeč; řeču fig. uvedení osoby
jako mluvící.

sermocinor, ári rozmlouvám,
hovořím. [pomluva.

sermuncůlus, i m zlomyslná řeč,
sero, čre, vi, satum seji, sázím;

plodím; rozsévám, šířím, roz
trušuji.

sěro, čre, ui, rtum řadím, k sobě
pojím, splétám, viji.

sero adr pozdě, příliš pozdě.
serpens, tis f (m) plaz, had;

souhv Draka. zený.
serpentigěna, ae c hadem zplo
serpentipes, dis c hadonohý.
serpillum, i 2 mateřídouška.
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serpo

serpo, čre, psi, ptum plazím se,
lezu ; plížím se; šířím se (ignis,

serra, ae f pila. [rumor).
Serránus, i m C. Atilius konsul

r. 266. a 249
serráatus 3. pilovitý; přur. peníze

sé zoubkovaným okrajem.
Serrheéum, i n mys s tvrzí

v Thrakii.
serrůla, ae f pilka
serta, Orum » věnec, pletence,

věncoví.
Sertorius, i m © strannik Ma

riův v Hispanii; adj. Sertorianus3.
sěrum, i n syrovátka.
sérum, i » pozdní doba; adu.

pozdě
serus 3 pozdní, opozděný.
serva, ae / otrokyně.
servabilis, e 1dj zachranitelný
servans, tis aďj. dbalý, zacho

vávající (aeaui)
servator, is 7%zachranitel.
servátrix, cís / zachranitelka
Servilia, ae f tchyně ©. Hor

fensia, sestra ml. Katona, mat
ka M Bruta.

servilis, s aďj. otrocký; terror
3. strach z otroků [otrok.

serviliter adv. otrocky, jako
Servilius 3 rod říms.: © S.

Caepio konsul 105, původce
legis S. iudiciariae: P S kon
sul 48; P. S Casca vrah Cae
sarův; A. S. Geminus kons. 166
bojoval v bitvě u Canen; C. S.
Glaucia pův zákona de pecu
niis repetundis; P S. Vatia
Isauricus kons 78; syn tohoto,
P. S. Rullus pův. návrhů stran
rozdělení polností

gervio, Ire jsem otrokem, otročím,
sloužím; věnuji se, zabývám 866;
dbám, šetřím (paci, valetudini);
řídím, zření mám (tempori);
k libosti jednám někomu.

servitium, i » otroctví, služba
otrocká; plur. čeledi otroků,
otroctvo.675)| L.-Č.

sestertius

—m
servitudo, inis f otroctví.
servitus, tis /f otroctví, stav

otrocký; závazek na statku,
budově atp. vězící; služebnost,závaznost

servo, áre udržuji, zachovávám,
zachraňuji, chráním, uschová.
vám, odkládám, na budoucnost
uchovávám, dbám, pozor mám,
střehu, hlídám, stráž mám, na
stráži jsem; de caelo 8. úkazy
nebeské pozoruji

servůlus, i m malý, mladýotrok,
servus, i m otrok, služebník.
servus 3 adďj.otrocký, služebný,

služebností zavázaný
sescenarius 3 adj šestistový,

po 600. (kohorta o 600 mužích),
sesceni 3 po šestí stech.
sescentěsimus 3 šestistý.
sescenti 3 šest set
sescenties adv. čís! šestsetkrát,
sescnplex v. sesguiplex.
Sěsostris (ab!. Sesoside) m krá)

aegyptský
sesgui aďv. čísl. o polovic více
sesgnialter 3. půl druhého
sesguimědius, i m půl druhé

měřice [obsahující
sesguloctávus devět osmin
sesguipědális, e adj. půl druhé

stopy (tlustý); verba s. sáho
dlouhá

sesgniplága, aef půl druhérány,
sesauiplex, icis adj. půldruha

násobný (sahující.
sesgnitertius 3. čtyři třetiny ob
sessilis, e adj. k sedění vhodný,

pohodlný
sessio, Onis f sezení, místo k se

zení, sedadlo.
sessito, are sedám, sídlo mám.,
sessiuncula, ae / beseda
Sessor, ism divák; 8. urbis osad

ník obyvatel.
sestertius, i, m stříbrný peníz

římský platící 2"/, assu — asi
20 4; sestertiim = sto tisío
sesterciů; sestertium deecies(t.
j. decies centena milia 8.) mi
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Sestlus sícňbi

lion 8., 8. sexagies šest milionů;
sestertia — tiso sesterciů,
bina 8. dva tisíce, septem s.
sedm tisíc atd.

Sestius, i m P., Baculus setník
Caesarův; T. S. legat Caesarův ;
P. S. Ciceronem hájený tribun.

Sestus, i f město na Chersonesu
naproti Abydu.

seta, ae / v. saeta.
Sétia, ae £ m. v Latiu proslulé

vinařstvím (Sezze).
sětius (komp. k secus) méně.
seu v. sive.
Seuthes, is m Král thracký.
sěvěre aďv. přísně, vážně.
sěveritas, tis / přísnost, vážnost.
sěvérus 3. adj přísný, vážný.
Sěveérus, i mons hora v Sabinsku.
Sěverus, i m příjm. říms.: T.

Cassius S. řečník za doby Au
gustovy a Tiberiovy; císařové
L. Septimius S. a Alexander S
v 3. stol. po K.

sevěco, Are stranou volám, od
volávám, oddaluji.

sévum, i » lůj.
sex šest.
gsexágenArius 3. šedesát jednotek

obsahující; subst. šedesátník.
sexágéni 3. po šedesáti.
pexágésimus 3. šedesátý.
sexágies adv. číst. šedesátkrát;

sestertiům s. šest milionů s. (i
8amo sexagies).

sexáginta čísl. šedesát.
sexangůlus 3. aďj. šestihranný.
sexennis, e adj. šestiletý.
sexennium, i n šestiletí.
sexies aďv. čísl. šestkrát.
sextáděcímanus 3. šestnácté

legie.
sextans, tis m šestina; jako peníz

== šestina assu; jako váha —
šestina libry.

sextárius, i m šestina congia,
míra na tekutiny.

Sextilis mensis srpen; adj. Ca
lendae Sextiles.

sextůla, ae / šestina unce čili

677) L.-Č. S

72. díl assu, celku nějakého
vůbec.

sextam aďv. po šesté.
sextus 3. čísl. šestý; s. decimus

šestnáctý.
Sextus, i m předejm. římské.
sexus, ús m pohlaví.
sl sp. jestliže, -li, jestliže by,

kdyby; zda; si forte kdyby
snad; si modo jestliže jen; SÍŤ
minus ne-li, jestliže však ne.

sibi zájm. sobě, jemu. [skati.
sibílo, re syčím, pískám, vypí
sibilus, i m (pl. bás. -a) syčení,

pískání, vypískání.
sibilus 3. adj. syčící.
Sibuzátes, um m (Saubusse) po

mořané aguitanští.
Síbylla, ae f£ věštkyně za doby

Targuinia Hrdého, jiná za doby
Aeneovy v Kumách; adj. Si
byllinus 3.

sic adv. tak, takto, tak velice.
sica, ae f dýka. (Sicilie.
Sicáni, orum m prastaří obyv.
Sicánia, ae f Sicilie ; adj. Síca

nius 3. a Sícánus 8. [keřník.
sicárius, i m úkladný vrah, zá
Sicca, ae f m. v Numidii (Kef).
sicce adv, suše, prostě.
Siceenses, ium m obyv. Sikky.
siccitas, tis f suchost, sucho;

zdravost, pevnost těla; prostota.
Sicco, are suším, vysušuji; ssaji

(ubera), dojím; vyprazdňuji (ca
„lices); vulnera s. hojím.

sicens 3. adj. suchý; sitis S.ne
uhasitelná; signa 8. souhvězdí
Vozů (do moře nezapadající);
pevný, zdravý; žíznivý, vy
prahlý; střídmý.

Sicělis, dis f Šicilianka; adj.
sicilský.

Sichaeus, i m manžel Didonin.
Sicilia, ae f ostrovu Italie; adj.

Siciliensis, e.
Sicimiua, ae mhorav sev.Italii.
Sicěris, is m (Segre) přítok řeky

Iberu. kde
sícůbi sp. kdyby někde, jestliže
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Sícůli

Sířcňli, orum m Sicilané.
Sicůlus 3. adj. sicilský; S. pastor

Theokrit, S. tyrannus Falaris.
sícunde aďv. jestliže odněkud.
sicnt aďv. tak jako, jak; na pří

klad; s. erat jak tomu také
skutečně bylo.

Sicyon, is £ m. v Achai; ad.
Sicýonins 3.; S. calcei pro
slulé měkké střevíce.

Sida, ae £ m. v Pamfylii; obyv.
Sidetae, árum m.

siděreus 3. adj. hvězdný, bvězd
natý; zářící, stkvoucí ; s.aestus
sluneční.

Sidicéni, orum m kmen v Kam
panii; adj. Sidicinus 3,

sido, ěre, sidi, sedi, sedám si,
ssedám se, zůstávám seděti; po
tápím se, tonu; mizím (metus).

Sido, čnis m náčelník Svevů
v 1. stol. po K.

Sidon, is f m. ve Foinikii; ad).
Sidonius 3.

Sidonis, dis aďj. sidonský ; subst,
Sidonka— Dido, Anna, Europa.

Sidonius hospes == Cadmus; S.
ostrum nach; S. chlamys na
chový; S. comites Ismeňanky;
Sidonii = Sidoňané; Foiničané.

sidus, eris » souhvězdí, hvězda,
slunce, měsíc; doba roční, den
ní, počasí; s. brumale den
zimní; grave s. nečas, nepoho
da; triste Minervae s. Minervou
vzbuzená bouře; insana s.
bouřlivé.

Sigambri v. Sugambri.
Sigeum, i n mys v Troadě; adj.

igeius 3. a Sigeus 3.
sigilla, orum » obrázky, sošky,

figurky ; pečeť.
sigillatus 3. obrázky, igurkami

zdobený.
Sigimerus, i m otec Arminiův.
signátor, is m svědek při závěti

(pečetitel).
Signia, ae f (Segni) m. v Latiu;

obyv. Signini, orum m.
signifer, i m praporečník; adj.

579) L-Č

silus a:
hvězdy nesoucí,
orbis s. zvířetník,

significátio, onis f znamení,ná.
věští, označení, poznamenání;
souhlas, pochvala; důraz, zdů.
raznění; „smysl, význam.

significo, 8Areukazuji; znamenám,
označuji, projevuji; ohlašují,
věštím.

signo, žre znamenám, označuji,
razím (pecuniam), pečetím;
vštěpuji; zdobím, vyznamená.
vám; vyjadřuji; pozoruji.

signum, i » znamení, důkaz;
prapor; pečeť, heslo ;; obraz,
socha; souhvězdí; stopa, znak;
kohorta, manipul; signa ferre,
tollere dáti se na pochod, s. sub
Begui držeti se svého oddělení;
8.constituere zastaviti se. 8.con
ferre boj počíti, sraziti 56; g,
referre couvati; s. convellere,
movere na pochod se dáti.

Sila, ae „/f lesnaté pohoří v
Bruttiu.

Silána, ae £ m. v Thessalii.
Silánion, is m sochař z Athen,
Silánus,M. Junius legatCaesarův,
Sílárus, i 9%(Sele) řeka mezi

Kamnanií a Lukanií,
silentium, i » mlčení, ticho; g,

agere v ml. býti pohřížen: v
řeči augurské: bezvadnost, ne
rušenost znamení.

Sílenus,i m průvodce Bakchův;
řecký dějepisec.

sileo, 6re, ui mlčím, smlčeti, za-;
v klidu jsem, odpočívám.

siler, is » snad vrba potoční,
silesco, čre umlknouti.
Siléum, i » m. ve Frygii.
Silex, icis m oblázek, křemen,

kámen. (niny.
sřligua, ae f lusk; plur. luště.
Silius T. Caesarův tribun vo

jenský.
Silpia, ae f m. v Hispanii.
Silures, um m kmen v Britannii,
gilus 3. adj. tuponosý, s ohrnu

tým nosem.

hvězdnatý ;

,
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Sínňessasilva

silva, ae / les, lesnaté místo,
stromoví, stromovka; strom;
množství.

Silvánus, i m bůh lesní.
gilvestris, e adj. lesní, lesnatý;

divoký; belua s. vlčice.
silvicola, ae c obyvatel lesa.
Silvius, i m jm. mnoha králů

albanských.,
silvosus 3. adďj. lesnatý.
simia, ae f opice.
simile, isn podobný příklad, po

dobenství.
similis, e adj. podobný.
similiter aďv. podobně.
símilitudo, inis / podobnost,po

doba; plur. podobné případy;
přirovnání, podobenství; napo
dobení. [Troadě.

Simois, entis m dravá řeka v
Simoónides, is m řecký básník ly

rický; adj. SimOnideus 3.
simplex, icis aďj. jednoduchý,

jednotlivý, jeden, prostý, upří
mný; plus vice simplici více
než jednou.

simplicitas, tis £ jednoduchost,
prostota, přímost, upřímnost.

simpliciter adv. jednoduše, bez
obalu, prostě, přímo.

simplus 3. adj. jednoduchý;
simplum věc jednoduchá (na
proti duplum).

simpulum, i a naběračka; fluc
tus excifare in simnulo: mnoho
hluku pro nic za nio.

simul aďv. zároveň, spolu; s. at
gue, simulac jakmile; 8. — s.
dílem — dílem,

símůlácrum, i » socha (boha),
obraz; podoba, napodobení,
zdání; charakteristika.

símůlamen, inis n napodobenina.
símůlátio, nis / předstírání, zdá

ní, přetvářka, tváření se.
simůlator, is m napodobitel;

licoměrník, pokrytec.
símůlo, are podobným činím,

napodobím; předstírám, tvářím
se, stavím 86.681]| L.-Č.

simultas, tis f řevnivost, mrzu
tost, záští, napřátelství.

simus 3. adj. vzhůru ohnutý;
ploskonosý.

sin sv. jestliže však, pakli.
sinceré adv. upřímně, věrně.
sincerus3. adj. přirozený,pravý;upřímný,nestranný,| čistý,

neposkvrněný, zdravý; nesmí
šený, pouhý.

Sindenses, ium m obyv. Sindy v
Pisidii,

síne »ředl. s abl. bez.
singillátim, singulatim aďv. je

dnotlivě.
singuláris, e aďj. jednotlivý, ob

zvláštní, výborný; siugularea,
ium « jízdní poslové v dru
žině císařově.

singulariter aďv. jednotlivě;
zvláště, ob-, neobyčejně.

singuli, orum 3. jednotliví,
jednotlivci, po jednom,

singulto, are vzlykám; chroptím;
animam vychroptěti.

singultus, us mvzlykání, štkaní,
chroptění, chrapot.

Sínis, is m loupežník Korintský
Theseem usmrcený.

sinister 3. adj. levý; zvrácený,
nevhodný (mores, instituta);
nešťastný, nepříznivý (signa);
v řeči augurs. u Římanů: šťast
ný, příznivý (cornix), u Re
ků: nešťastný (fulmen).

sinistra, ae / levice.
sinistré aďv. na levo, nepříznivě,
sinistrorsus (-um) adu. v levo,

na levo.
síno, čre, sivi, situm dovoluji,

nechávám, dopouštím.
Sínon, is m syn Aesimův, pů-

vodce vtažení dřevěného koně
do Troje.

Sinopě, 8s f m. v Pafagonii při
Čer. Moři; obyv. Sinopenses,
ium m; adj. Sinopeus 3.; 8.
cynicus — Diogenes.

Sínňessa, ae f m. v Latiu; adj.
Sinue:sanus 3.
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sínum sóclo

sinum, i (-us m)» baňatá nádoba
hliněná na tekutiny.

sÍnuo, are do oblouku ohýbám,
za-, kroutím.

sÍnůosus 3. adj. plný záhybů.
sluus, Us m záhyb, záliv, klín;

ňadro ; záňadří; in sinu gaudere
v tichosti Be. radovati; sinu
laxo ferre na lehkou váhubráti;
šat; útočiště, ochrana, péče;
nitro; zákoutí; skrytost; o$vor,
propast; okřídlí, jazyk.

sipárium, i » malá opona diva
delní v meziaktí spouštěná.

Siphnos, i./ ostrov v Aig. moři.
Sipontum, i n m. v Apulii (Mu

ria di Siponto); adj. Sipon
tinus 3.

Sípýlus, i m hora v Lydii.
siguando sp. jestliže kdy.
siguidem sv. jestliže fotiž, po

kud totiž.
Sirenes, um/Sirény, polouptáci,

polou dívky plavce zpěvem
k sobě lákají í a hubící.

eirius, i m Sirius, Psí hvězda; i
jako adďj. (ardor).

sis == si vis.
Sisapo, nis f městečkov Hispa

nii 8 doly rumělkovými.
elsto, čre, stíti, státum stavím,
" po-; v soudn. s. aliguem někobo

v ustanovenou dobu k soudu
přivésti; se s. k soudu se do
staviti; zastaviti, zadržeti (flu
mina); pedem s. zastaviti, sta
nouti; sitim S. uhasiti; upev
niti (rem Romanam); status dies
stanovená lhůta ve přích s cizin
ci; obstáti, trvati (res publica).

gistrum, i » kovová řehtačka
při slavnostech Isidiných ; trou
ba ve válce.

elsymbrium, i » vonnárostlina:
máta neb tymián.

Sisýphides, ae mpotomek Sisy
fův Odysseus.

Sisýphus, i m král korinthský v
podsvětí odsouzený váleti ká
mendovrchu;adj. Sisýphius3.693]| L.-Č.

siítella, ae / osudí.
Sithónis, disfsithonský, thracký;

subst. Thračanka.
Sithěnii, Orumm kmenthracký;

ad). Sithónius 3. a Síthon, is,
siticůlosus 3. adj. žíznivý, vy

prahlý.
sitienter adv. žíznivě, dychtivě,
sitio, ire žízním, jsem vyprahlý,

prahnu po něčem.
sitis, is f žízeň, vyprahlost, dy

chtění, prahnutí.
situs 3. položený, ležící; po

hřbený; alguid situm esf in ra
aligua něco spočívá, záleží v
čem.

sítus, Us 7 položení, poloha;
pyramidum s. stavba; špína,
rez, zašlost, plesnivina, nečisto
ta; zanedbávání, neužívání, ne
činnost, zahálka, klid.

sive, seu sp. nebo, čili; sive—sive
buď—buď, at—at.

smňragdus, i f smaragd.
Smilax, cis f dívka v přestup

bodlavý (rostl. z čeledi koko
říkovitých: smilax aspera) pro
měněná. vo,

Smintheas, i m příjm. Apollino
Smyrna, ae f ions. město v M.

Asii; obyv. Smyrnaei, orum m.
sobrié aďv. mírně, střídmě.
sobrinus, i m a sobrina, ae f

bratranec, strýc, sestřenice.
sobrius 3. 'adj. střízlivý; mírný,

střídmý, rozvážlivý.
soceus, im nízký, lehký střevíc;

veselohra.
Ssócer, eri 2 tchán.
sóciabiílis, e adj. družný, svorný.
sociális, e adj. manželský, spo

jenecký. (čensky,
sociáliter Zďv. družně, spole
sóciětas, tisfspolečenství, spolek,

svazek, sdružení, družstvo;; 8po
jenectví.

Sčcio, šre pojím, družím, sjedno
cuji; pass, sdílím se © něco,
účastním 80; sociatus společně
podniknutý (labor).
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sčciuš solstitialis

sócius, i, m,-a, ae £ druh, spo
lečník, spojenec, účastník; adj.
společný, spojenecký ; pro socio
damnari pro podvod vůči spo
lečníku obchodnímu.

s0cordia, ae f duševní tupost,
slabomyslnost, netečnost, ne
činnost. [dbale.

socorditer aďv. nepozorně, ne
socors, dis adj. slabomyslný, tu

pý, lhostejný, netečný.
Socrates, is m Atheňan filosof

469—399;adj. Sócršticus 3.,
subst. žák S-ův.

socrus, Us/ tchyně.
sodálicium, i » bratrství, druž

ství, společné hodování; tajné
spolčení. |rádský.

sodAlicius 3. adj. družný, kama
sodAlis, is c druh, společník, člen

kollegia, účastník; adj. spřá
telený, sbratřený.

sodálitas, tis f družství, bia
| $rství, náboženské společenství,

hodovní společnost, spolek,
tajný spolek.

sodes (si audes, si audies) libo-li.
gol, is m slunce, sluneční, svit,

žár, den; plur. paprsky sluneční.
Sol, is m bůh slunce.
solácium, i n útěcha, prostředek

mírnící; solatiadamni náhrada;
podpora; těšitel-ka.

solámen, inis n útěcha.
solaris, e adj. sluneční,
solárium, i » sluneční hodiny;

ad s. místo na foru říms., kde
byly sluneční hodiny.

golátium, i » v. solacium.
soldurii, Orum m žoldnéři.
gělea, ae f sandál, opánky; s. li

gneae druh pout na nohy.
solěatus 3. sandály nosící.
solemnis atp v. sollennis,
sóleo, 6re, solitus sum v obyčeji

mám, značí děj opětovaný, v
češt. sloveso opakovací.

sólers v. sollers.
Soli, Orum m m. na Sicilii.
soliditas, tis f hustota, pevnost.585]| L.-Č.

sólído, áre hustím, upevňuji.sólidas3.aj| hustý,pevný,
čistý, pouhý; trvalý, stálý,
pravý, skutečný; in solido v
bezpečí.

solistímnm, tripudium příznivé
znamení ze žraní posvátných
kuřat. [tný.

solitarius 3 adďj.osamělý, samo
solitudo,inis fopuštěnost,samota;

skrovný počet účastníků.
sčlitus 3. obvyklý, obyčejný;

litum, i n obyčej, zvyklost.
sčlium, i z sedadlo, křeslo, trůn;

panství, říše; vana koupací.
solivágus 3. adj. jednotlivě blou

dící, se potulující; ojedinělý;
jednostranný.

sollennis, e adj. každoročně se
opakující, výroční, pevně sta
novený, slavnostní; obvyklý,
obyčejný; neutr. slavnostní
úkon; slavnost, oběť; zvyk.

solleniter adv. slavnostně.
sollers, tis adj. dovedný, obrat

ný; vynalézavý, důvtipný.
sollertia, ae f obratnost, umělost,

zručnost; chytrost, vynaléza
vost, lest.

sollicitatio, Onis f£ pobuřování.
sollicíto, áre pobuřuji, znepoko

juji, dráždím, svádím; důtklivě
žádám, vyzývám.

sollicitiido, inis £ znepokojení,
rozčilení, zármutek, starost,

sollicitus 3. adj. znepokojený,
podrážděný, zarmoucený, sta
rostlivý, zkormoucený, nepo
kojný, neklidný; znepokojující,
kormutlivý.

solliferrcum, i » železná střela.
sóloecismus, i m chybné spojení

slov.
Sólon,is mzákonodárce athenský.
Solonium, i » krajina u Lanuvia.
SOlor, ári těším; usnadňují, sne=

sitelným činím.
solstitialis, e adj. slunovratu 88

týkající; diess. nejkratší; letní;
sluneční.
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solstItium

golstitium, i » slunovrat, zvl.
letní, nejdelší den; letní doba,
vedro.

sólum, i » dno, půda země, kra
jina; chodidlo; triste 8. neplod
ná půda, vile špatná; algud
solo adfigere na zem hoditi;
solum vertere vystěhovati se,
do vyhnanství odejíti.

solum adďv.jen, pouze, toliko.
solus 3., ius samojediný, sám;

opuštěný, prázdný, neobydlený.
soóluté adv. volně, bez překážky;

líně.
solůtio, Onisf rozpojení, uvol

nění; placení, za-.
sěliitus 3. uvolněný, nevázaný;

obratný; ochablý, nedbalý;
oratio 8. prosa, řeč nevázaná.

solvo, čre, vi, Utum rozvazuji,
uvolňuji, rozpoutávám; otví
rám (opistulam, 08); odvazuji
(navem = vyplouti); platím,
zaplatiti, vy-, 8-, prokázati (ex
seguia), splniti (vota); fidem
s. slib splniti; zbaviti, osvoboditi
(legibus alguem) vyjmouti (Ru
fulos); animum s. obveselovati;
strhnouti, rozbiti (pontem, na
vem);seslabiti(corpora,membra);
so8.rozplývati se (luctu, gaudio),
solvi zemříti; vzdáliti, zahnati
(metum, pudorem), solvi mi
zeti; rozluštiti, rozřešiti (ver
sum).

Sólými, Orum m nejst. obyv.
Lykie pův. syrského, dle někt.
předkové Zidů; obyvatelé Je
rusalema.

Sólýmus, i m Trojan, průvodce
Aeneův, dle pověsti zakladatel
města Sulmona.

somnicůlosus 3. aďj. ospalý.
somnifer 3. adj. spánek působící,

uspávající; smrtící.
somnio, are sním, mám sen.
somnium, i z sen, vidění ve snu,

vidina.
somnus, i » spánek.
sonabilis, e adj. zvučný.587]| L.-Č.

sordesco
—————Ť

sčnax, cis adj. silně zvučící.
sčnipes, dis m kůň.
sonitus, us « zvuk, praskot,

lomoz, hlahol.
Sčno, are, ui, itum zvučím, zním,

hlučím, hučím; ozývám se ně
čím; zpívám, opěvám; zname
nám (verba unum).

SÓnor, is m zvuk, ton, hluk.
„SÓNOrus3. adj. zvučný, zvučící,

šumný. (trestný,
Sons, tis m vinník; adj. vinný,
Sontiátes (Sotiátes) um m (90s)

kmen aguitanský na lev. břehu
Garumny.

sónus, i m zvuk, hlas, slovo, ton.
sophista, (-es), ae m sofista.
Sophocles, is m řec. básník tra

gický; adj. Sophocleus 3.
Sěóphěnisba, ae / dc. Hasdrubalova,chofSyfakova.| [siaSt,
Sophrosyné, 6s f dcera Diony
sopio, ire uspati, utišiti, ukonej

šiti; omámiti.
Ssópor, is m hluboký spánek;

uspávací nápoj; ospalost.
Soporatus 3. uspaný, spící; uspá

vající (ramus, offa).
soporifer 3. adj. uspávající.
SOporus 3.adj. spánek přinášející,
S0ra, ae £ m. Volsků v Latiu;

adj. Soránus 3. (obyv. pověst
ní pověrčivostí).

Soracte, is n hora v Etrurii s
chrámem Apollinovým (Monte
di S. Silvestro).

Soránus, i m příjm. Plutona ja
kožto ochránce Říma.

sorbeo, Sre, ui, ptum srkám,lo.
kám, polykám.

sorbum, i 1 plod stromu „sorbus“
(břek z rodu jeřábů) břekyně.

Sordeo, Sre, ui jsem špinavý, v ne
vážnosti, v opovržení, nepatrný.

sordes, is, plur. sordes, ium f
špína, neřád; Špinavý oděv,
smutek; špinavec, vyvrhel;
nízkost, povrženost; špinavá
hrabivost, skrblictví. [vám.

sordesco, čra špinavým 88 stá
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sordidátus specto

2oděný
sordide dv. špinavě,nízce, spro

stě, skrblicky,
sordidus 3aj. špinavý,nečistý;

nízký, bezvýznamný, nepatrný;
sprostý, povržený; skrblý.

sOrites, ae m složitý úsudek
(záludný).

SÓror, is f sestra; někdy ==80ror
patruelis sestřenice; 8orores —
Musy.

sóroricida, ae m sestrovrah.
sórorius 3. adj. sesterský.
sors, tis f los, osud, náhoda,

úděl, podíl, část; úřad; stav,
řád, třida; věštba, věštírna.

sorťlěgus 3.aj. věštecký; subst,
sortior, iri losuji. [věšteo.
sortitio, onis f losování.
sortitus 3. vylosovaný, losemna

bytý.
sorfitus, Us m losování,
Sosilus, i m dějepisec řec., učitel

a životopisec Hannibalův.
Sósius, plur. Sosii slavní knih

kupci za doby Horatiovy.
s08pes, itis ad). neporušený, bez

sordidatus 3. špinavě, smutečně

úhony, zachráněný; šťastný,
příznivý.

Sospita, ae /f (Záchrankyně)
příjm. Junonino.

soter, is m záchrance, spasitel.
spádix, cis adj. hnědočervený,

kaštanový.
spádo, nis m kleštěnec.
spargo, čre, si, sum frousím,

roztrušuji, sypu, vysypávám,
rozhazuji; metám, házím; roz
ptyluji, rozšiřuji; dělím, rozdě
luji; trbám, odlučuji; vtrušuji
(o řeči); postříkati, pokropiti;
promrhati (— rozházeti).

sparsus3.rozptýlený; pokropený,
kropenatý, pestrý.

Sparta, ae f město v Lakonice;
ad,. Spartánus3.; obyv.Spar
tiatae, árum m.

Spartácus, i m slavný gladiafor,
vůdce vzpoury gladiatorské,589]| U.-Č.

spartum, i » kavil, tráva, z níž
provazy hotoveny („voučty BV.
Ivana“).

spárus, i m krátké kopí.
spatha, ae f+lochá lžíce na mí

chání ; dvojsečný meč bez hrotu.
spátior,ári procházímse, chodím,

šiřím se, rozkládám se.
spátiosé adďv.daleko, široko.
Sspětiosus 3. „«aj. rozsáhlý, šírý,

veliký, dlouhý, zdlouhavý,
dlouho tfrvajicí.

spátium, i « prostor, mozera,
vzdálenost, dráha; závodiště,
rejdiště, běh; procházka; čas,
doba, lhůta; objem, délka; ča
somíra (délka stopy).

spěcies, 8i / jev, pohled, vzhled,
zdání, podoba, postava; Krása,
ozdoba (in dicendo), nádhera;
per speciem na oko, někdy =
tamguam jako by; in speciem
na způsob; specie pod zámin
kou; podstata, vzor, ideál, po
jem; vidění ve snu, vidina;
druh (zvláštní proti obecnému).

spěcímen, inis » vzor, příklad,
doklad.

spěciosé adďv. krásně, stkvěle,
Spěciosus 3. aďj. krásný, stkvělý,

znamenitý, krásného, vábného
zevnějšku, oslňující.

spectabilis, e adj. viditelný; vl
dění hodný, znamenitý, vyni
kajío:. [vadlo.

spectacůlam, i n podívaná, di
Spectatiu, Onisf dívání se, po

hlížení; zkoušení. [vák.
spectátor, is m pozorovatel, di
spectátrix, cis f pozorovatelka,

dohlížitelka. čený.
spectátus 3. dokázaný, osvěd
spectio,onis fpozorování auspicií,

právo pozorovati auspicie.
specto, re dívám se, patřím,

hledím; ležím; směřuji, čelím,
mím účel; uvažuji; patřím,
týkám se; vztahuji se; zření
(ohled) mám; posuzuji, zkou
mám.
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spěcůla

spěcňla, ae /f hlídka, strážní
místo, výšina; in speculis esse
na číhané býti.

specůla, ae £ maličká naděje.
spěcůlábundus 3. číhající.

spěcůlátor, is m vyzvědač,nkyslídič, zpytatel.
spěcňlatorius 3. ad). vyzvědač:
spěcůlor, ari pátrám, vyzvídám.
spěcůlam, i n zrcadlo.
spěcus, s m jeskyně, dutina,

doupě.
smělaeum, i » dutina, jeskyně.
spělanca, ae f dutina, jeskyně,

brloh; statek Tiberiáv u Ter
raciny.

Spercheos (-ius) i m řeka v Thes
salii; adj. f Sperchčis, dis;
obyv. Sperchionides, ae m.

$perno, čre, sprévi, sprétum
pohrdám, zamítám.

pero, áre doufám, naději mám,očekávám. hlídka.
Spes, či f naděje, očekávání, vy

S Pus, i m filosofakademick
Sphaera, aef koule, nebeskoule.

Sphaerus, imstoik, žákZenonův.pica, ae f klas, vršek, lata,
hvězda v souhv. Panny.

Špiceus 3. aďj. z klasů.
spicůlum, 1 » špička, žahadlo,

střela, šíp, oštěp.
spina, ae /f trn, bodlina; páteř,

hřbet; drsnost řeči,
spinčtum i n plot z trní, trní.
spineus 3. adj. trnový.
Bpinosus, 3. adďj. trnitý; o řeči:

zmotaný.
spinus, i f trnka.
Spio, ús / nymfa mořská,
spira, ae / stočenina, had.
spirábilis, e adj. k dýchání způ

sobilý, vzdušný; životodárný.
spiraculum, i 1 průduch.
spiráimentam, i » průduška,

plíce; mezera, pausa.
.spiritus, Usmdech, duch, vzduch,

vdech, vý-, život; vzdor, zpup
nost, nadutost.
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sponsus

spiro, úre dýchám, vydechuji,
vanu, dmu; žiji; tribunatum s,
dychtím po..; obmýšlím, sna
žím se oč; hučím, dmu se
(freta).

spissé aďv. hustě, pomalu.
spisso, žre zhušťuji.
spissns 3. adj. hustě stlačený,

hustý; zdlouhavý, pozdní; těžký,
splendeo, Sre lesknu se, zářím,

vynikám, vyznamenávám se.
splendesco, čre, ui lesku nabý

vám, zastkvívám se.
splendidě adv. stkvěle; slavně.
splendidus 3.adj.lesklý, stkvělý,

nádherný, slavný; jasný, zře
telný.

splendor, is m lesk, třpyt;
stkvělost, nádhera; jasnost, zře
telnost.

Spoleétium,i n (Spoleto) m. v Um
brii; adj. Spoletinus 3.

spělia, Grum z nepříteli svlečená
zbroj, kořist.

spoliátio, onis f vyloupení, u..
spěliator, is m lupič.
spěliatrix, cis f lupička.
spolio, are obrati, ze šatu, ze

zbroje svléci, oloupiti, vy-.
spělium,in stažená kůže zvířecí,
sponda, ae f podstavec, spodek

židle neb lehátka; lože.
spondalium, i n píseň obětníza

průvodu flétny.
spondeo, Sre, spopondi, sponsum

slibuji, za-, pro alguo ručím.
sponděus, i m stopa — —.
spongia, ae f houba, houbovitýkrunýř
sponsa, ae f nevěsta, snoubenka,
sponsália, jum n zasnoubení.
sponsio, onis f slavnostní slib,

zaručení, rukojemství (zaručení
se, že strana prohrávající za
platí straně vyhrávající určitý
obnos).

SPonsor, is m ručitel.
sponsum, i » smlouva, slib.
Sponsus, i = snoubenec, ženich,
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sponte stelllo

sponte mež atd. dobrovolně, 8a
moděk, o svém umě, vlastním
přičiněním.

spretio, onis f opovržení.
sprétor, is m pohrdatel.
spůma, ae /f pěna.
spimesco, ere pěním se.
spůimeus 3. adj. zpěněný, pěnivý.
spůmifer 3. adj. pěnivý.
spumo, are pěním se.
spumosus 3. aďdj. zpěněný.
spuo, čre, ui, Ufumpliji, vyplíti,

po-.
spurcéadďv. nečistě; nízce, sprostě.
spaurcus 3. adj. svinský, nečistý,

nízký, sprostý.
Spurinna, ae m slavný haruspex

doby Caesarovy. odící.
spufalicius 3. aďdj. k vyplití se
sauáleo, 6re, ui jsem drsný, ne

uhlazený, tuhý (tunica auro);
jsem nečistý, pln špíny, špina
vý; ladem ležím (arva); smu
teční šat mám.

sgnalide adv. špinavě.
sguálidus 3. adj. drsný; špina

vý; nepěstěný; ve smutečním
šatě.

sguglor, is m drsnost, nečistota,pína ; smutek (—smutečníšat).
sguama, ae f supina.
sguameus 3. ad). šupinatý.
sguámiger 3. adj. šupinatý.
sguamosus 3. adj. šupinatý.
sguilla, ae/ druh mořskéhoraka.
Stábiae, arum f m. v Kampanii.
stábílio, ire ustaluji, upevňuji.
stábílis,e adj. pevně stojící, pev

ný, trvanlivý, vytrvalý.
stábílitas, tis f pevnost, nepo

hnutost, stálost.
stábulor, ári v chlévu, stáji jsem,

peleším, zdržuji 8e.
stábůlam, i » místo pobytu,

stáj, chlév, hospoda, pelech,
hampejz.

stádium, i n stadium, dráha
125 krokům říms.; přen. zápas.

Stágiritěs, ae m Stagiřan= Ari
stoteles.
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stagno, are stojatou vodu tvořím,
zatopen jsem, pod vodou jsem;
zatopiti, zaplaviti.

stagnum, i n stojatá voda, kalu
žina, bažina, rybník; vodstvo;
kanál, příkop.

stamen, inis 2 osnova na stavu,
nit na cívce, pavučina, struna;
stamina ducere přísti.

Staseas, ae m filosof peripateti
cký z Neapole. [Vestae.

Statae matris simulacrum =
státaárius 3. adj. pevně stojící;

s. miles vojíni v šiku na rozdíl
od lehkooděnců; 8. comoedia
(naproti motoria) 8 klidnou
hrou, herci její statarii; orator
s. klidný.

stáťera, ae f váhy.
Statielli, orum m kmen v Li

gurii; adj. Statiellas, atis.
státim aďv. ihned, okamžitě.
státio, Onis f stanoviště; byt;

stráž; příplaviště, zákotviště;
útočiště.

Statius i, m Murcus legat Cae
sarův; Caecilius S. básník,

státivus 3. adj. stálý, trvalý;
(castra) stativa stálý tábor.

Státor, is m (udržovatel, zacho
vatel) příjm. Jovovo.

státua, ae f socha.
státimen, inis » podstaveo,pod

Jožka, podklad; kostra lodní.
státuo, čre, ui, Utum stavím,

vztyčuji, stanovím, ustanovují
se, rozhoduji 86; rozhoduji
(res privatas); ukládám; de se
8. usmrtiti 80.

státiira, ae f postava, vzrůst.
státus 3. stanovený, určitý,

stálý, v určitých dobách se
opakující. (stav.

státus, ůús m postoj, postavení,
stella,-ae f hvězda; souhvězdí.
Stellatis ager u Cales v Kam

panii.
stellifer 3. adj. hvězdonosný,

hvězdnatý. (ka gekko,
stellio, Onis m bleskavec, ještěr
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stello

stello, áre hvězdami jsem poset,
stellans třpytící se, stellatus ve
hvězdu proměněný, hvězdami
posetý, třpytící se.

stercoro, are mrvím, hnojím.
stercus, oris n mrva, hnůj, lejno.
stěrilis, e adj. neplodný,jalový;

amor neopětovaná.
stěrilitas, tis / neplodnost,ja

lovost. [hazující.
Sternax, cis adj. ehazujicí, vy
sterno, čre, stráví, strátum sfru,

prostírám, upravuji, urovná
vám, uklidňuji; povaliti, pora
ziti,; dláždím, pokrývám; sho
diti, usmrtiti.

sternuo, čre, ui, "utum kýchám.
sternutamentum, i » kýchnutf.
Stěrópe, 8s f jedna z Pleiad.
Stertinius, i m filosof stoický.
sterto, čre, ui chrápu.
Stesichorus, i m lyr. básník

řecký.
Sthěnělus, i m otec Eurysthea,

jenž nazývá se Sthěněleis vo
lucris (f) = labuť; ad, Sthě

něleius 8. [(otrok).
stizmátias, ae m. znamenaný
stilla, ae f kapka.
stillicidinm, i » okap.
stillo, áre kapu, kanu; nechávám

kapati. [učitel Zenonův.
Stilpo, onis m filosof z Megar,
stílas, i m kůl, špičatý nástroj

k obírání červů z rostlin; pi
sátko, 8. vertere smazati; Se
psání, komposice, sloh.

Stímůla, ae f (podněcující) bo
hyně Semele.

stimůlátio, Onisf podněcování,
pobádání, pobídka.

stímůlo, are podněcuji, pobádám,
podpichuji, znepokojuji, dráž
dím.

stímůlus, i 7 bodec, osten;
skrytý kůl jako ochrana proti
dobyvatelům.

stipátio, onis / průvod, dav do
provázejících. |ž'na.

stipator, is m průvodce,pl. dru595]| L.-Č.
J stěmáchosus 3.

stěria

stipendiárius 3. adj. poplatný;
námezdný.

stipendium, i, » plat vojenský,
žold; poplatek, daň, clo; rok
služby vojenské, polní výprava;
8. facere, mereri službu vojen
skou konati. (špalek,

sťipes, itis z kmen, peň, kůl,
stipo, are stlačuji, stěsnávám,

hromadím, hustě obklopuji,
provázím.

stips, is / peněžitý příspěvek,
dávka, dar, almužna.

stipňla, ae f setéblo,sláma.
stipňůlátio, onis f ústní závazek,

slib, úmluva. slib,
stipůlátiuncula, ae f nepatrný
stipůlor, ari ústně slibuji, zava

zuji se. (pouch.
stiria, ae f zmrzlá kapka, ram
stirpitus aďv. z Kkořene,úplně.
stirps, pis / kmen; potomstvo,

rod, původ, počátek.
stiva, ae / kleč.
sto, are, stěti, — stojím, trvám,

8. při někom, držím 8 kým,
zdržuji se, prodlévám; pevně
stojím, vytrvávám, v boji odo
lávám; per me stat záleží na
mne, jest mou vinou; stat jest
pevný úmysl; (in) algua re s.
trvám na něčem, zachovávám
něco, plním; stojím (0 oeně):
magno pretio.

Stobi, orum m m. v Makedonii.
Stoicé adv. stoicky. (stoik.
Stoicus 8. adj. stoický, sunst.
stěla, aef dlouhé svrchní roucho

ženské, říza.
stělidé adv. pošetile, hloupě.
stělidus 3. adj. hloupý, pošetilý.
stěmáchor, ári horším se, hně

vám se, hádám se.
adj. mrzutý,

hněvivý, nevrlý.
stomáchus, i » jícen, žaludek;

citlivost, dráždivost; nevrlost,
mrzutost, zlost, hněv.

Stěni, orum m m. v sev. Italii.
stěria (-ea), ae f rohož.
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strábo stůpěťácio

strábo, onis m šilhavý.
stráges, is f porážka, sesutí,

hromada věcí naházených.
stragůlum, i » pokrývka, ko

berec.
stragůlus 3. adj.

sloužící (vestis).
strámen, inis » podestlaná slá

ma, stlaní. (sedlo.
stramentum, i » sláma, stelivo;
stramineus 3. adj. slaměný.
strangulo, are rdousím, škrtím,

trápím. (řezavka.
strangůria, ae /f nucení na moč,
Stratins, i mlékařkrále Eumena.
Stráto, onis m filosof z Lampsa

ku, žák Theofrastův; lékař.
Strátěnicéa. ae / m. v Karii;

adj. Strátěnicensis, e a Stvě
těniceus 3.

Strátěnicis, dis f příjm. Vene
řino u Smyrnenských,

stratum, i » lože; pokrývka,
sedlo; dláždění.

Strátus, i f£ m. v AKarnanii u
řeky Acheloa; obyv. Stratii,
orum sm.

strénuě aďv. horlivě, rázně, čile.
strenňiítas, tis f čilost, horlivost.
strénuus 3. adj. rázný, srdnatý,

horlivý, odhodlaný, čilý, podni
kavý, nekiidný, nepokojný.

strěpíto, are šramotím, hřinotím,
rachotím, lomozím.

strěpitus, us »%hřmot, šramot,
rachot, lomoz, šumění atp.

strěpo, čre, ui, itum hřmotím,
hlučím, rachotím, šumím, pra
štím, lomozím, zním, zaznívám,
zvučím, hlaholím.

strictim adv. těsně;
zkrátka, všeobecně. [kujné.

strictůra, ae f stlačení; železo

strictus 3.ný Y hustý,těsný,pevný, napjat
strideo, čre, di"-do, ěre) syčím,

pištím, skučím, vrzám, šeptám,
bzučím; křičím.

stridor, is m sykot, pištění, pí
skot, vrzání, skřípění atp.
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k přikrývání

povrchně,

stridůlus 3. aďj. syčící, bzučící,
vrzající, „skřípavý.

strigilis, is f škrabátkonatření
e v lázních.

Strigosus 3. adj. hubený; o řeč
níku: suchý.,

stringo, čre, nxi, oftum svírám,
stahuji; trhám, otrhávám, odí
rám, 8-; fasím; lehce se dotý
kám, zavaditi, "lehce poraniti;

porušiti, poskoditi; dojmouti.strix, gis f upír.
Stróphádes, um f dva ostrovy

v Jonském moři, bydliště har
pyjí.

stróphium, i » stuha na prsa.
Strophius, i m král fokidský,

otec Pyladův.
strnctura, aefsestrojení, stavba.
strues, is f hromada; hranice

dříví; hromada koláčů obět
ních; dav.

struma, aef naběhléžlázy krční.
Sstruo, čre, xi, ctum stavím, sklá

dám, po-; řadím, sestrojuji, 86
stavuji; osnuji; šikuji; hroma
dím, přeplňuji.

Strýmon,i is mhl.řekav Thrakii;
auj. Stryměnius 3.

Stubera, ae / m. v Makedonii.
Stůdeo, čre, ui — snažím se, usi

luji, žádám, přeji, přeji si; za
bývám se, obírám se.

stůdiose aďv. horlivě, snažně,
stůdiosus 3. adj. horlivý, pilný;

žádostivý; nakloněný, oddaný,
vědám oddaný, učený.

stůdium, i n snaha, píle, zájem,
náklonnost, přízeň, oddanost;
strannictví; studium, zaměst
nání vědecké neb umělecké.

stultě aďv. pošetile, zpozdile.
stultitia, ae/ hloupost,pošetilost,

zpozdilost.
stultus 3. adj. pošetilý, hloupý,

zpozdilý; susbsr. hlupák.
stupa, (-rpa) ae f koudel.
stůpěťňcio, čre, f6ci, factum omá

miti, ohromiti, part. perf. užas
lý, ohromený.
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stůpeo subielo

stůpeo, Sre, ui jsem omámen,
žasnu, jsem ztrnulý, zaražen,
jsem bez pohnutí, ztuhlý.

stůpesco, čre žasnu.
stupeus (-ppeus)8. adj. zkoudele.

ké pery“ tis f ztrnulost,ztulost hloupost, (hloupý.
stů přdus 3. adj. tupého ducha,
stůpor, is m ztrnulost, bezcit

nost; úžas, údiv; tupost ducha,
hloupost.

stupro, áre zprzniti, zneuctíti.
stuprum, i » zneuctění, smilství.
Stymphálum, i » jezero, řeka a

město v Arkadii; adj. Stym
phalis, dis.f.

Styx, gis f řekav podsvětí, přiníž bohové přísahali; adj. stý
gialis, e a Stýgius 8. styžský,
podzemní, smutný, hrozný, ne
blahý.

Saáda,ae f hobyněpřemlouvání.
Suádela, ae f v. předch.
suádeo, Sre, si, sum radím, pře

mlouvám, do-.
Suardones, um m kmen germ.mezi Labem a Odrou.
suAsio, onis f rada; doporučení

návrhu zákona; řeč doporu
čující.

SuÁSor, is mrádce, doporučovatel,
suáve adv. líbezně, sladce.
suávilóguentia, ae /f libomluv

nost. [lahodný.
"suávis, e adj. sladký, líbezný,
suavitas, tisf sladkost,líbeznost,

rozkoš, lahoda.
suáviter aďv. sladce, líbezně,

příjemně. [jemnost.
suávittido, inis / líbeznost, pří
snávium, i 1 polibek.
sub předí. 1. s ab!. pod; (místně)

za, (časově: sub nocte), při (sub
occasu), 0; 2. s akk. pod (na
ot. kam?), až po, na (sub
noctem). [nale

sůbabsurdě aďv. trochu nesrov
sůbabsurdus 3. adj. poněkud

nesrovnalý, nevhodný, nepří
padný.699]| L.-Č.

sůbaccuso, are trochu haním,
obviňuji.

subactio, onisfzpracování, vzdě[kovský.
sabagrestis, e adj. trochu ven
subáláris, e adj, podpažní; tě

lum s. dýka.
subámárus 3. adj. nahořklý.

subarróganter adv.poněkuddomýšliv [chám.
subansculto, are tajně naslou
subcentůňrio, Onis m podsetník,
subcrispus 3. adj. trochu kade

řavý. [tížný.
subdifficilis, e adj. trochu ob
subditivus 3. adj. podvržený,

nepravý.
subdo, čre, didi, ditum podklá

dám, podstrkuji, podvrhuji,
podrobuji, dosazuji; pohrouziti.

subděle aďv. poněkud lstivě,
zcbytrale.

subdělus3.odj.zchytralý, úskoč
ný, lstivý ; nebezpečný.

subdůuco, čre, xi, ectum pospodu
vyvádím, odstraňuji, tajně od
nímám; s. me tajně ucházím,
vykrádám se, nížím Se, ztrácím
se (colles); odvádím; vypočí
távám, uvažuji; vytahuji, zve
dám ; lodi na souš vytahuji.

subdnctio, onis /f vytahování
lodí na pevninu; výpočet.

sůbědo, čre, 6di, sum podhlodá
vám.

subeo, ire, ii, itum pod něco
jdu, podstupuji, podrobuji se;
podvoluji se, uvalují na se, ne
su, snáším; jdu nahoru, vzchá
zím, postupují pod..; proté
kám (aguae), provívám (aurae);
blížím se; mířím, napadám;
podnikám .opus); nastupují po
někom, vystřídávám (argentea
proles); plíím se, vplížiti se;
na mysl přicházím, napadám.

suber, is n dub korkový, korek,
sůbhorridus 3. adj. trochu drsný.
subicio, čre, ičci, iectum podha

zuji, strkám pod něco; stavím,
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subiecte subměvco

zřizují pod něčím; podma
ňuji, vydávám; podávám, ode
vzdávám (líbellum); nastražiti,
nastrčiti;podkládám, podvrhuji,
podstrčiti; v šance vydávám;
na prodej vystavuji, dávámprodati;| vzdělávám,| zorati
(terram ferro); podřaďuji, počí
ftám k něčemu; připojuji, do
dávám, odvětiti; vnukám, našep
távám, v paměť uvádím; zve
dám, vzhůru vyhazuji, se €. zve
dati se, vystupovati.

subiectě ado. poníženě.
subiectio, onis / podloženf, pod

vržení, přidání; v řeči: otáz
ka, na niž si řečník sám hned
důrazně odpovídá; vysvětlení

subiecto, are podhazuji, pod
kládám. [stamentorum).

subiector, is m podvrhovač (te
subiectus 3 pomezní, sousední;

podložený, podhozený; podrobe
ný, vydaný, poddaný.

sůbígo, čre 6gi, detum vháním
pod něco,podmaňuji, podrobuji;
tísním, svírám, donucuji; pohá
ním (ratem), zpracovati (opus
digitis); brousím (secures in
cote) ; trápím, soužím; vytvářím,
vzdělávám (ingenium).

subinde adv. hned na to; zatím;
rychle za sebou, opětovně.

subinsulsus 8. trochu nechutný.
subinvídeo, re, sum trochu zá

vidím. [se hněvám.
subirascor, i, átus sum trochu
subitárius 3. adj. náhlý, nena

dálý, rychlý, na rychlo sebraný
(milites).

sůbíto adv. náhle, nenadále;
s. dicere 8 patra, bez přípravy
mluviti.

sůbitus 3. adj. náhlý, nenadálý;
chvatně sehnaný.

subinngo, čre, nxi, netum připo
jují 8-, zapřahám; podrobuji.

sublábor, i, psus sum nepozoro
vaně se plížím, sklouzám, uni
kám.

601] L.-Č.

Sublágueum, i n (Subiaco) m. v
území Aeguů. (pyšně.

subláte adďv.vysoko; vznešeně;
sublátus 3. zhrdlý, pyšný.
sublěgo, čre, légi, ctum sbírám;

tajně vyslechnouti; na místo
někoho voliti. [lehčení.

sublěvátio, onis f umírnění, po
sublěvo, are zdvihám, podporuji,

pomáhám, těším; zmenšuji (vi
tia), usnadňují (laborem), od
straňuji.

sublica, aef kůl, mostnice,jehla.
sublicius 3. adj. kolový (pong,.
subligácůlum, i » zástěra.
subliígo, áre podvazuji, při-.
sublime aďv. vysoko, do výše,

ve výši. [ve výši.
sublimis,e adj.vysoký, vznešený,
sublůceo, Sre, xi zespod svítím,

třpytím 86.
subluo, čre, ui, úfum ze spodu

omývám, podplakuji, zvlažují.
sublustris, e adj. trochu jasný,

světlý. [ponořuji,
submergo, šre, si, sum potápím,
subministro, are podávám, do

dávám, posílám.
submissé aďv. mírně, klidně;

skromně, pokorně.
submissio, onis / povolení,uvol

nění, snížení, zmenšení.
submissus 3. snížený, skloněný;

klidný, mírný; skromný; nizký,
sprostý; pokorný.

submitto, čre, si, esum pouštím
pod.., shýbám, skláním, sni
žuji, zmenšují, popouštím, pře
nechávám, nechávám čeho; taj
ně zasílám; podrobuji; nechá
vám vzojíti, růsti, na plemeno,
k chovu nechávám; doplňuji,
nahrazuji. [vrlý.

submorosus 3. adj. poněkud ne
submotor, is m pořadatel (lik

tor).
subměveo, re, vi, tum odklízím,

odstraňuji, vzdalaji, zapuzujis
submotus prohloubený, vy-,
vzdálený.
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subnecto

subnecto, čre, xui, xum dole
přivazuji, svazuji, pod-, podku
sávám.

$ubnisus (-xus) 3. zdola pode
přený, opřený, spoléhající.

subnůba, aefsokyně, souložnice.
subnubilus 3. a“j. trochu z8

mračený, pochmurný.
subo, are boukati se.
subobscoenus 3. adj. v nechut

nost, v hnusnost zabíhající.
subobscůrus 3. adj. trochu tem

ný, nesrozumitelný.
sůběles, is f podrost, dorost,

výhonek, potomek, potomstvo,
mládež, mládě.

suborno, are vypravuji, zdobím,
opatřuji tajně, popuzuji, navá
dím. [ském moři.

Subota, orum 1 ostrov v Aigai
subrancidus 3. adj. nasmrádlý.
subraucus 3. adj. přichraptělý.
subrémigo, are vesluji pod ně

čím, za něčím.
subrepo, čre, psi, pfum zespod

se plížím, lezu, blížím ge.
subrideo, 6re, si usmívám se.
subridicůlé adv.poněkud směšně.
subrigo vztyčuji, zvedám (aures,

mucronem); ostat. V. 6urgo.
subripio v. surripio.
subrógo, are na místo někoho

volím, voliti dávám.
eubrňbeo, 6re poněkud se čer

venám,
subruo, čre, ui, útum podrývám,

podkopávám, hubím, ničím.
subrusticus 3. adj.trochu selský.
subsaxánus 3. adj. pod skalou

(příjm. Bona Dea).
subseribo, čre, psi, ptum dolů

připisuji, podpisuji, přisvědčuji,
souhlasím, podporuji, zapsati,
na-; žaluji, žalobu podávám,
spolužalobníkem jsem.

subseriptio, Onisf podpis, pí
semné udání, písemná žaloba,
spolupodepsání, spolužaloba.

subscriptor, is m spolužaloboe.subsěcivus v. subsicivus.603]| L.-Č.

subtémen

subsěco, re dole ořezávám, ze
spod utínám.

subsellium, i » lavice, sedadlo,
stolice soudcovská; plur. =
soudy.

subsěguor,i, cíitus sum v patách,
bezprostředně následuji; do
provázím; řídímse, napodobím.,

subsicivus 3. adj. dole uříznutý,
odpadlý, zbylý ; opera s. vedlejší
práce.

subsidiarius 8. adj. pomocný,
vý-, v záloze; plur. záloha.

snbsidior, šri v záloze jsem, vy
pomáhám. (útočiště.

subsídium, i » záloha, pomoc;
subsido, re, s6di,sessumusedám,

usazuji se, zůstávám, číhám;
ssedám se, snižuji 86; povoluji;
uváznouti (navicula).

subsignanns 3. adj. vojín zá
ložní.

subsigno, are zaznamenávám.
subsisto, čre, stiti, stanouti, za

staviti se; ustati; zadržeti, vy
držeti, dostačiti.

subsortior, iri, fitus sum ještě
jednou losuji, znova volím.

substantia, ae £ podstata, byt
nost; úhrn majetku, jmění.

substerno, šre, strávi, tum pode
stírám,podkládám; substratus
3. podložený, ležící pod..

substituo, čre, ui, tum místo
něčeho stavím, rolím; předsta
vuji si, myslím. (žený.

substrictus 3. úzký, těsný, vta
snubstringo,čre, nxi, ictum pod

vazuji, podepínám.
substructio, onis f podezdívka,

základy.
substruo, čre, xi, cfum základy

k něčemu stavím, podezdívám;
dláždím.

subsum, esse, fui jsem pod něčím,
jsem na blízku „jsempodkladem,
jsem spojen s..; dolus subest
lest se tají, vězí.

subsuo, čre, útum podšívám.
subteémen, inis n útek, nit.
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subter sticus

saníer adv. a předl. 4. 6. vespod,unikám.
subterfňgto, čre,gitajněubíhám,
subterlabor, i, psus sum vespod,

pod něčím teku; pod rukou
unikám.

subterraneus 3. aďj. podzemní.
subtexo, čre, xui, xfum pode

tkávám, pod něco vetkávám;
zahalují; připojuji; skládám,
vyvozuji.

subtilis, e adďj. jemný, tenký,

útlý; přesný,důkladný, pečlivý;jednoduchý, jajasný.
subtilitas, tis/ jemnost, důklad

nost, přesnost, zřetelnost, vý
raznost, jednoduchost, prostota
řeči.

subtiliter adv. jemně, důkladně,
prostě a pěkně.

subtimeo, Sre trochu se bojím.
subtráho, čre, xi, ctum vytahuji

pod.., odstraňuji, podkopá
vám; nepozorovaně odnímám;
se s. vzdáliti se, ustoupiti.

subturpis, e ad). poněkud po
tupný.

subtus aďv. vespod. (košile.
sůbůcůla, ae /f spodní tunika,
Sůbůra, ae f třída římská mezi

Caeliem a Esguilinem; adj.
Sůbiiránus 3.

suburbánitas, tis f bifzkost u
města (Ríma).

suburbánus 3. adj. blízko města
jsoucí; suburbánum, i 1 sta
tek na blízku města; subur
bani, orum m obyv. blízkých
měst u Říma.

suburbium, i n předměstí.
suburgeo, sre blízko k něčemu

přiháním.
Sůburra v. Sňůbůra.
subvectio, onis f dovoz, přívoz.
subvecto, are přivážím, do-.
subvěho, čre, xi, ctum dovážím,

při-, dopravuji (zdola nahoru).
subvěnio, ire, věni, ventum na

pomoc přispívám. [šitel.
subversor, is m podvratitel, ru605)| L.-Č.

snbverto, čre, ti, sum podvracím,
bořím, ničím.

subvexns 3. šikmovzhůru se
zdvihající.

subvělo, are vzlétnouti.
subvolvo, ěre vzhůru valím.
succédo čre, ssi, ssum vzhůru

stoupám; podrobuji se, podvo
luji se, podstupuji něco; po
stupuji k něčemu, při-, na-;
následuji, vystřídávám; da
řím se. |podněcuji.

succendo, čre, di, sum podpaluji,
succenseo,Sre, ui, sum nevražím,

sočím, hněvám se.
successio, onisf nastoupení, po

sloupnost, následnictví.
successor, is m nástupce, ná

sledník, dědic.
successus, Usm postup, příchod;

zdar, plur. šťastné události
succidia, ae f bochník slaniny.
succido, čre, cidi, cisum podtí

nám,podřezávám, požínám,pod
vracím, bořím.

suceido, Sre, idi, klesám, padám
succiduus 3. adj. klesající.
succingo, čre, nxi, netum pod

kasávám, vy-; obklopuji se,
opatřuji; succinctus opásaný,
podkasaný, hotov k něčemu.

succino, čre zpěvem doprovázím,
souhlasím.

sucelamátio, onis/pokřikování.
sucelámo, are pokřikuji, volám.
Suceresco, čre, 6vi, 6tum vzrů

stám, do-, doplňuji se (vinal.
suceumbo, čre, cubui, itum pod

léhám.
suceurro,šěre, curri, cursum pod

bíhám, mna pomoc spěchám,
odpomáhám, přispívám.

STCCUS V. SUCUS.
succůtio, čre, ssi, ssum otřásám.
Sucro, onis m m. v Hispaniž

(Alcira); 4dj. Sucronensis, e
sůcůla, ae f válec, kláda k po

souvání lodí.
sucus, i m šťáva: chuť; nápoj;

síla, odaševnělost, živost (řeči).
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Sudertánus Sulla

Sudertánus 3. adj. od Sudertum,
m. etrurského.

sňdis, is f kůl, kolík.
stido, are potím se; namáhám 80;

vypotiti.
sňdor, is m pot, námaha, úsilí.
sudus 3. adj. suchý, jasný (0 po

časí); est sudum jest pěkně.
Sueba, ae f Suebka.
Suebi, orum m národ germanský

mezi Dunajem a Labem; adj.
Suebus 3.

guesco, čre, suěvi, tum zvykám
si; přech. svykám.

Suessa, ae f Aurunca staré m.
v Kampanii, rodiště Luciliovo;
S. Pometia m. v Latiu poblí
že bažin pomptinských; adj.
Suessánus 3.

Suessetání Orum m kmen v Hi
spanii na lev. břehuIberu; adj.
Suessetaánus 3.

Suessiones, um m (Soissons)
kmen belg. na řece Axoně

Suessula, ae f£m. v Kampanil;
adj. Suessulánus 3.

Sučtónius, i m Paulinus správce
Britannie; S. Tranguillus děje
plsec říms., přítel Mi. Plinia.

euétus 3. zvyklý, obvyklý, oby
čejný.

Suevi. Suevus v. Sueb-.
Suevicus 3. suevský.
stfes, čtis m nejvyšší úředník

v Karthagině.
suffero, čre, subtuli, latum vy

držeti, snésti.
sufficio, čre, fóci, fectum napou

štím (oculos sanguine) na něčí
místo volím; doplňuji, nahra
„zuji; poskytuji, nechávám účast
niti se (milites excursionibus);
stačím; mohu, jsem 8 to (ob
niti); sufficiens, tis dostatečný.

suffigo, čre, xi, xum připevňuji,
přibíjím.

suffimen, inis n kadidlo.
suffimentum, i 2 v. předch.
suffio, ire nakuřuji, pod-, kadím.
sufflatus 3. nadutý, pyšný.607]| L.-Č.

suffódio, čre, di, ssum podko
pávám, z dola probodám.

suffrágátio, Onis f doporučení
k úřadu.

suffragátor, is m doporučovatel,
protektor, přízniveo.

suffragium, i » hlasovacítabul
ka, střepina, hlasování, hlas,
právo hlasovací; testarum suf
fragia soud střepinový.

suffrágor, ári hlasuji pro něko
ho, doporoučím, suffragante

alano k doporučení, k přímluvěněčí.
suffringo, čre rozbiti, zpřerážeti.
suffůgio, čre, pod něco utéci,
suffůcgium, i n útočiště, ochrana.
suffundo, čre, fůdi, sum pod

lévám, napouétím.
Sagambri, órum m kmen ger

manský mezi Sigou a Rurou;
adj. Sugamber 3.

suggero, čre, ssi, sfum podklá.
dám, dopravuji, dodávám, po:
skytuji, hned po někom kladu.

suggestum, i » místo vyvýšené,
řečniště.

suggostus, Us m navážka, výstu
pek, řečniště. (hanění,

stiggilatio, Onisf modřina, po
siggilo, are stlouci někoho až

má modřiny, pohaněti, potupiti,
suggredior, i, ssus sum postu

puji, při-.
sňigo, čre, xí, ctum vssáti,
sui gen. zvrat. zájm. se, sebe.
snillus 3. audj. vepřový.
Suiónes, um m nejstarší obyv.

Skandinavie.
Suismontium,i% hora v Ligurii.
sulco, áre brázdím, orám, kopu,

projíždím; cutem 8. svraštiti.
sulcus, i m brázda, rýha.
sulfur, isn síra; plur. sirné lázně.
sulfůreus 3. adj. sirný.
Sulla, ae m rodné jméno gene

Cornelia: L. Cornelius S. Felix
diktator říms.; syn jeho L.
Corn. S. Faustus; P. Corn. S.
příbuzný diktatorův obžalovaný
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sulmo sůper—

de ambitu; P. Corn. S. synovec
diktatorův obžalovaný z úča
stenstvi na spiknutí Katilinově;
P. S. legat Caesarův; Sulláni
stoupenci Sullovi; adj. Sul
lánas 3.

Sulmo, onis m město v území
Pelignů ve střed, Italii, rodiště
Ovidiovo; obyv. Sulmonenses,
lam m.

aulphur v. sulfur.
Sulpicius 3. rod říms.: Serv. S.

Galba řečník; C. S. Gallus zna
lec řecké literatury ; Serv. MS.
Rufus právník, vrstevník Cice
ronův; P. S. tribun lidu, pův.
lex Sulpicia; básník a řečník;
P. S. Rufus a Serv. 8. Galba
legati Caesarovi v Gallii; adďj.
Sulpicius 3. a Sulpicianus 3.

gum, esse, fui jsem, existuji, žiji;
zdržuji se (Romae); cum alguo
8.jsem zasnouben,žiji 8.. ; spo
čívám in ojinione); sunt, gui
jsou lidé, kteří, někteří; mihi
est mám; est mihi cum alguo
mám činiti s..; 8. ab alguo pa
třím k..; 8. pro alaguo jsem
kprospěchu;8.ex..skládámse;
est jest tomu tak; sit ita budiž,
třebas; lze jest, možno jest;
est, ubi někde; est, cum někdy;
est, guod jest příčina, jest proč;
8 gen. possess. patřím někomu,
jsom majetkem, jsem poddán
ap., jsem oddán (Pompei); dále
8 gen. na označení povinnosti,
vlastnosti, zvyku (sapientis);
s dat. účel; jsem s.. (ferendo);
s dvěma dat. prospěch, škoda;
s. ad alguid jsem k něčemu(uži
tečný, způsobilý) ; id est to jest,
totiž (vysvětl.); stojím, vážím,
cenu mám (magni, nullius mo
menti).

summa, ae / úhrn, počet; sou
jem, celek ; podstata; 8. imperii,
8. rerum vrchní moc, nadvláda;
s. belli velení ve válce; 8. vic
toriae rozhodné vítězství; ad609]| E.-Č.T

summam zkrátka; in summa
celkem.

Summánus, i m etrarské, potom
říms. božstvo noční oblohy a
blesků nočních.

summatim adv. celkem.
summé adv. nejvýše, v nejvyšší

míře. úsilím.
summěpěre adv. s největším
sammorosus v. sub-.
summoveo v. sub-. (výše.
summum adv. nejvýše, nanej

Summus 3. superl. nejvyšší, napřednější, svrchovaný nejd
ležitější;
dobro obecné; 8.
snější právo.

sumo, čre, psi, ptum beru, chá
pu 86, na 86 beru, přijímám,
volím; osobuji sl; pecuniam
mutuam vypůjčuji si; požívám,
užívám; kupuji (parvo); pod
nikám (expeditionem); uvádím,
zmiňuji se; stanovím, tvrdím,
předpokládám. [závěru.

sumptio, onis f jedna z návěstí
sumptnose acdv.nákladně.
suimptuosus 3. adj. nákladný,

drahý, nádherný ; okázalost mi
lující, marnotratný.

sumptus, s m náklad, nádhera.
Snnici, Orum m kmen belg.
Stinion (-um) i » mys na jihu

Attiky.
8U0, čre, ui, Utum šiji, sešívám;

suta, orum 1 krunýř.
sňěvětaurilia, ium 2 slavnostní

oběť (očistná), při níž zahájenvepř, ovce a býk. (řad
sůpellex. ctilie £ nábytek, ná.
sůper aďv. a předl. I. adv.: na

hoře, nad t0, mimo to; satis
supergue až příliš; super est
zbývá; IM. předl. s akk.: nad
něco, nad něčím, přes, kromě
(s. morbum); vulnus 8. vulnus
rána na ráně; s abí. nad něčím,
kromě (8. his), za, v (nocte s.
media), o, stran (s. Priamo, s
ea re).

summa res (publica)
ius nejpří
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sůpěrábilis supervácáneus

sůpěrábilis, e aďj. překonatelný,
přemožitelný, jejž možno slézti
(murus).

sůpěraddo, čre, dítum nad to,
k tomu přidávám.

sůpěrátor, is = pokořitel, vítěz
nad.. hrdě.

sůperbé adv. pyšně, zpupně,
sůperbia, ae f pýcha, hrdost,

zpupnost. [řeč.
sůperbiloguentia, ae / zpupná
sůperbio, ire zpupný, bujný jsem.
sůperbus 3. adj. pyšný, hrdý,

zpupný, bujný; vynikající, nád
erný.

sůpercilium, i » obočí; výšina,
vrch, špice. [převyšuji.

sůpěreémíneo, čre přečnívám,
sůperficies, 8i f povrch, horní

část věci; budova.
superfixus 3. připevněný, na

píchnutý. [bytek mám.
sůperfluo, čre přetékám, nad
sůperfundo, čre, fůdi, sum po

lévám; pass. přetékám, vylé
vám se.

supergredior, i, ssus sum pře
kračuji, překonávám, předčím.

superi, orum m nebešťané; po
zeměťané,

sůperiácio, čre na něco házím,
nahazuji, přeháním, překračuji;
pokrývám.

superimmineo, Gre vyčnívám
nad něčím. [kladu.

sůpěrimpoóno,čre, siftumna něco
superincidens, tis shora padající.

superinonbans, tis navrchu leící.
sůpěrincambo, čre, cubui, itum

navrch lehám.
sůpěrinicio, čre na to házím,

navrch kladů.
superinsterno, čre svrchukladu.
superior kvmp. hořejší, dřívější,

předešlý; mocnější, přednější.
superlátio, Onis Jf nadsázka,

hyperbola. |zený.
superlatus 3. přehnaný, nadsa
superné adďv.svrchu, nahoře.611]| L+Č.

supernus 3. adj. horní, svrchní,
ve výši jsoucí.

sňpěro, are převyšuji, vynikám,
předčím; přemáhám, vítězím,
porážím; objíždím, přecházím,
obeplouti; zůstávám na živu,
přetrvati; pass. podlehnouti;
zbývám; vnadbytku jsem, hojně
se vyskytuji.

superpendeo,
vislý (saxa).

superpono,čre, sui, sifumnavrch
kladu, pokládám, vstavuji.

superscando, šre překračuji.
supersědeo, Sre, sědi, ssum nad

něčím sedím, nad něco jsem
povznesen, pomíjím něco, ne
dbám, zdržuji se čeho, vyhýbám
se čemu.

superstagno, šre z břehů vystu
puji, vylévám se.

supersterno, čre, strávi, tum
nad něčím prostírám, pokrý
vám.

superstes, itis očitý svědek; kdo
druhého přežije, na živu zbylý;
8-em esse alicui přežíti někoho,

superstitio, Onis f posvátná
úcta; pověra; předmět úctu po
svátnou budící.

superstitios6é adv. pověrčivě.
superstitiosus 3. adj. pověrčivý;

věštecký.
supersto, are stojím na něčem.
superstruo, čre, xi, cfum nad

něčím stavím.
supersum, esse, ful zbývám;

pře-, vy-, přežiti; jsem v hoj
nosti, v nadbytku; jsem zby
tečný. [doléhjící.

superurgens, tis ad). svrchu
Superus 3. horní, vrchní; mare

s. moře Jonské; superi, orum
(protiva inferi) pozemšťané; ne
beský (protiva: pozemský), od
tud superi — bohové, nebešťa
né; komp. superior, superl, su
premus a summus.

supervěcáneus 3. a2j. zbytečný.

6re, parť. pře
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supervácnus surripio

supervácnus 3. aďj. zbytečný,nepotřebný;ex| supervacuo
zbytečně. [konati,

supervádo, čre překročiti, pře
supervěhor, i, ctus sum kolem

pluji.
supervěnio, ire, věni, venftum

jdu přes něco, nad něco; pře
padám. © (jití k něčemu.

superventus, Us 72příchod, při
supervělito, dre přeletuji, létám

nad něčím.
supervělo, are přeletěti.
sůpino, re zpět zahýbám, na

znak kladu, povaluji; do výše
zdvíhám (nasum).

sůpinus 3. adj. zpět zahnutý, na
znak ležící, opačný, zpět te
koucí, vzhůru jdoucí, stoupa
jící; skloněný.

suppar, is adj. téměř stejný.
suppědito, áre hojně poskytuji;

v nadbytku se vyskytuji; nad
bytek, hojnost mám něčeho;
stačím, dostačuji.

suppěto, čre, ivi, itum po ruce
jsem, v hojnosti jsem, dostačuji.

supplanto, are podraziti někoho
nohou.

supplémentum, i » doplněk, do
datek; doplňování vojska, od
vod záložního mužstva, záloha.

suppleo, Sre doplňuji, vy-, na
brazuji; vojsko doplňuji, od
vádím.

supplex, icis aďj. pokorně pro
sící, prosebný; subsť.prosebník,
chráněnec; 8. dei u boha po
moci hledající; se alicui s. abi
cere pokorně k nohám padnouti.

supplicatio, oOnisf veřejné mo
dlení, děkovná slavnost; 8. red

do d. 8l. pořádám. sobně.supplicíter adv. pokorně, pro
supplicium, i » pokorná prosba,

oběť;pokuta, trest, muka, trest
smrti, poprava; 8-0 afficio na
hrdle frestám; 8. sumo popra
vuji, trestám; ad ulfimum s.
progredi život si vzíti.613]| L.-Č.

supplico, are pokorně prosím,
vzývám, modlím 8e.

supplodo, šre, si, sum dupám.
supplosio, onis £ dupání.
SUDppono,čre, sui, situm podklá

dám, podstavuji, podstrkuji,
přikládám, podrobuji; přidá
vám; méně cením, níže kladu.

supporto, are přivážím, do-, do
pravuji.

suppostas = suppositus.
suppressio, onis f zpronevěření,

podvod peněžní,
sappressus 3.dušený,tichý(vox).
Nupprímo, čre, essi, essum po

tlačiti, zastaviti, (loďstvo) za
kotviti, zadržeti; zacpati; za
tajiti, skrýti, zamlčeti; navem
8. potopiti.

$upra aďv. nahoře,svrchu, shora;
napřed,dříve; nad f0, mimoto;
př. s akk, nad, před, přes.

$uprémum aďv. naposledy.
Supremus 3. nejvyšší, svrcho

vaný; poslední, nejhorší; su
prema, orum 1 Konec.

sura, ae f lýtko; holeň.
surcůlus, i m ratolest, roub.
surdaster 3. adj. nahluchlý.
surditas, tis f hluchota.
surdus 3. adj. hluchý; nechtějící

slyšeti; bezezvuký, tichý.
surgo, čre, surrexi, ctum povstá

vám, zdvihám se, vzcházím,
vznikám.

surpite — surripite,
Surrancidus 3. adj. nasmrádlý.
$urraucus v. subr
surremigo v. subr-.
Surrentum, i » (Sorrento) m.

v Kampanii;adj.Surrentinus3.
surrepo v. subr-.
Šurrexe = surrexisse.
surrideo v. subr-.
surrigo v. s8urgoa subrigo.
surripio, čre, ui, eptum pod

rukou beru, kradu, odciziti,
uchvátiti, vyrvati; crimina s.
skrýti; diem s. bez užitku ztrá
viti, zmařiti,
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surrubeo Sychaeus

surrubeo v. subr-.
surruo v. subr-.
gursum aďv. vzhůru, 8. deorsum

nahoru dolů, sem tam.
Surus, i m šlechtic aedujský.
sus, Bůis c prase, vepř, svině,

kanec. (na Se.
sušceptio, čnis f převzetí, vzetí
susceptum, i n podnik.
suscípio, čre, cépi, ceptum pod

nikám, na se beru, uvoluji 86;
počínám, zdvihám (válku); do
stávám; přijímám, uznávám;
k soběberu, chráním; užívám
(orationem); působím si (cul
pam), přejímám (aes alienum);
odpovídám, řečpřejímám, v řeči
pokračuji, dále mluvím; votum
s. slib činím; prodigia 8. ob
starávám; suscepit vita et con
suetudo, ut fak fo zařídil.

6uscito, are zvedám, oráním vy
hazuji; budím, v pohyb uvá
dím, podněcují, povzbuzují;
působím (crepitum).

suspecto, are podezírám, pode
zřívám; pass. jsem podezřelý.

6uspectus 3. podezřelý.
suspectns, is » pohled do výše,

vzhled; vážnost, podiv, úcta.
buspendium, i » pověšení, obě

šení se.
kuspendo, čre, di, sum pověsiti,

vztýčiti, vyzdvihnouti; zavě
siti, upevniti, podepříti; tellu
rem sulco s. zkypřiti; suspen
sus ex.. závislý na..; v neji
stotu, v napjetí uvésti; přeru
šiti, zastaviti (letum); suspenso
pede lehkým krokem.

6uspensus 3. zavěšený, po-, zá
vislý, založený na něčem ; vzná
šející se, lehký; nejistý, po
chybný, v napjetí jsoucí,

guspicax, cis ad. podezíravý,
nedůvěřivý; podezřelý.

S$uspicio, Onis f podezření, do
mněnka, tušení. dezřele.

$uspiciose adv. podezřívavě; po616]| L.-Č.

suspiciosus 3. adj. podezíravý;
podezřelý.

Suspícor, ári podezřívám; tuším,
mám předtuchu.

Suspiratus, ús
vzdech, dech.

suspiritus, ús m hluboké vzdechnutí.
Suspirium, i » vzdech; 8-a tra

here, ducere vzdychati.
suspiro, are zhluboka dýchám,

vzdychám, sténám; zamilován
býti, nýti, toužiti po „něčem.

sustentacůlum, in podpora.
sustenfatio, Onis /f zdržování,

odklad, průtah.
sustento, áre udržuji, vy-, z-,

pře-, odolávám, snáším ; gne.
sitelným činím, podporuji,
usnadňují; odkládám,

sustineo, Sre, nui, — vzhůru
držím, udržuji, nesu, zadržuji,
snáším, vydržeti, odolávám;
na se beru, jsem 8 něco, za
stati něco.

sustuli vf. od tollo.
susurro, Are šeptám,

bzučím.
susurrus, i m šeptání, šuškání,
susurrTus 3. adj. šepotavý.
Suthal neskl. m. v Numidii.
sutilis, e adďj. sešitý, spletený.
Ssttor, is m švec.
stitrinns 3. adj. ševcovský,
Sutrium, i n m. v Etrurii; adj,Sitrinus 8.
sutura, ae f steh.
suus 3. zájm. svůj, jeho atd.;

vlastní, náležitý, zvláštní, pří
hodný, příznivý (deus), vhodný
(occasio); suo anno (consulem
feri) v předepsaném roce; sebe
mocný (in disputando);. 8uu8s
numerus určitý; suo Marte
pugnare svým obvyklým způ
sobem.

Sýběris, is f m. v jižní Italii,
později Thurii; Sýbáritis, dis /
název necudné básně.

Sychaeus, i m manžel Didonin.
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Sycurium

Sycurium, i = m. na úpatí Ossy
v Thessalii. (ské.

Sýéné, 68f nejjižnější m. aegypt
Sýenites, ae m syenský (Forbas).
Sygambri v. Sug-.
Syleum, i n m. ve Frygii.
Sylla a odvoz. v. Sulla.
syllába, ae f slabika; auceps syl

labarum slovíčkář, hnidopich.
Symaethus, i m řeka na Sicilii;

adj. Symaetheus, -ius 3. a
Symaethis, dis f.

symphonia, aef hudba, koncert.
symphoniácus 3. aďj. k hudbě,

ke sboru hudebnímu patřící.
symplegádes, um f dvě skály

při ústí Bosporu do Černého
moře („srážející se“).

sympěsium, i 2 hostina (spis
Platonův).

taciturnus

sýnedrus, i m člen rady v Ma
kedonii.

sýněphěbi, orum m spolumladíci
(komoedie Oaecilia Statia).

syngrápha, ae /f dlužní úpis,
směnka.

Sýphax, cis m král numidský
Kol 200 př. K.

Sýrácisae, šrum/ hlavní město
Sicilie; adj. Sýracnsanus 8.
a Sýrácůsius 3.; obyv. od
obojího tvaru.

Sýria, aef krajina v PředníAsii;
adj. Sýrius 3. a Syrus 3.;
obyv. Sýri, orum m.

Syrinx, ngis f nymfa v třílnu
proměněná.

Sýros, i f ostrov kykladský.
Syrtis, is f zálivy na sev. pobř.

africkém (== písčina).

T.
T. předejmení Titus,
tábella, ae /£ destička, prkénko,

tabulka; vějíř; tabulka psací;
dopis, spis, protokol, Úpis,
smlouva, závěť, hlasovací ta
bulka, pamětní tabulka, malba,
obrázek.

tábellárius, i m posel poštovní.
tábeo, Sre rozplývám se, taji,

mokvám.
těberna, ae f bouda, krám, hos

poda, chatrč, chýže; t. libraria
knihkupectví (i samo taberna);
f. tonsoris holírna; £. argen
faria směnárna..

tAbernácůlum, i » stan, stánek,
místo pro konání auspicií,

tábernárius i m kramář.
tabes, is f ztrácení se, mizení,

chřadnutí, úbytě, hnisavá te
kutina, hnis, jed.

tabesco, šre, bui taji, rozplývám
se, mizím, hniji.617)| L.-Č.

tabídus, 3. adj. rozplývající se,
mizící; sžírající, stravující.

tabificus 3. adďj. sžírající.
tábůla, ae / deska, prkno, ta

bule, seznam, výkaz; smlouva,
závěť; listovna, archiv, veřejné
desky; mapa.

tábňlarium, i » archiv.
tábůlatio, onisf pokládání des

kami, strop, podlaha.
tábůlátum, i » patro, poschodí;

řada, vrstva. |mor.
tabum, i » hnis, sžíravá nemoc,
Táburnus, i m (Tavorno) malé

pohoří v Kampanii.
táceo, Sre, ui, ftum mlčím,

zamlčeti, odpočívám, ticho jsem.
Tácita, ae / (jinak Muta) bohyně

mlčení.
tácite udv. mlčky, tiše; £. habere

algud zamlčeti.
táciturnitas, tis f mlčení,zamlk

Jost, ticho; mlčelivost.
taciturnus 3.adj. mlčelivý,tichý.
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tácitus Tantálus

těcítus 3. adj. zamlčený, mlčky
strpěný, tacitum ferre mlčky
snésti; mlčky přijatý; mlčící,
mlčky, zamlklý ; po tichu se dě
jící, tajný, tichý.

tactus, us 7 dotek, ohmatávání;
vliv, působení; hmat.

taeda, ae f smrk, dřevo smolné,
smolnice, louč, pochodeň, svat
ba, sňatek; t. iugalis p. sva
tební.

taedet, uit, taesum est ošklivost
mám, hnusí se mi.

taedifer 3.aďj. pochodeňnesoucí.
taedium, i 2 ošklivost, hnus,

omrzelost.
Taenáriděs, ae m Tainarovec —

Hyacinth.
Taeněris, dis f tainarský, la

konský; T. soror — Helena.
Taenňrus, i m (um, i n) mys a

městona jižním cípu Lakoniky,
kde byl vchod do podsvětí;
adj. Taenárius; T. fauces vchod
do podsvětí; T. marita — He
lena; T. vallis podsvětí.

taenia, ae f stužka, vínek.
taeter 3.škaredý, hnusný,ohavný.
taetricus 3. adj. zasmušilý, váž

ný, přísný; Taetrica (rupes)
hora v Sabinsku.

Těges, is « vnuk Jovův, jenž
trusky vyučil zvěrověštbě.

Těgus, i m (Tajo) řeka v Lusi
tanii.

taláris, e adj. na kotníky saha
jící; talaria (calcamenta) okří
dlené střevíce Merkuriovy, Per
seovy; dloubý; na kotníky sa
hající šat.

tálárius 3. adj. kostek se týka
fcí; ludus t. hra v kostky.

tálassio, Onis m blahopřejný po
edrav nevěstě.

talea, ae f kolíky do země na
rážené na poraňování koňstva;
podlouhlé kousky železa, jichž
v Britannii místo peněz uží
váno.

tálentum, i z váha = asi půl

R1091 L.-Č.

centu,talent, hřivna (asi4.700K)
= obyč. 60 minám.

talis, e adj. takový.
bo f (im)krtek.Talthýbius, i m hlasatel Aga.memnonův.
tálus, i m kůtek, kotník; plur

kostky hrací, iacere, mittere t,
v Kostky hráfti.

tam adv. fak, tak velice, tam
maxime tím více; non tam
guam ne tak, jako spíše; tam—
guam jak—tak.

Támáseus 3. adďj. k městu Ta
masu na Kypru patřící.

tamdiu adďv. tak dlouho, potud,
támen adv. přece.
Táměsis is m řeka Temže v

Britannii.
tametsí sp. ač, ačkoli.
Tamiani, orum m kmenafrický,
támguam sp. tak jako, jako,

jako by, takřka.
Tana, ae f řeka v Numidii,
Tanáger, ri m řeka v Lukanii,
Tanagra, ae f m. v Boiotii;

adj. Tanagraeus 3.
Tánžis, is m řeka Don; jméno

mužské.
Tánáguil, is £ choť krále Tar

guinia Priska. [medle,
tandem adďv. konečně; přece,
Tanetum, i 2 m. v Gallii před.

alps. (Tanedo).
tango, čre, tětigi, tactum dotý

kám se, přicházím někam; při
léhám, sousedím; ochutnávám;
zabíjím, zasahuji; de caelo tac
tus bleskem zabitý, zasažený;
pokropiti (corpus agua); dojí
mám, pronikam (cupidine tac
tus); zmiňuji se, uvádím; za
bývám se, provozuji (carmina),

Tantálides, ae m potomek Tan
talův: Pelops, Agamemnon,
Atreus, Thyestes, Menelaus.

Tantalis, dis f Tantalovna: Her
mione, Niobe.

Tantálus, i m král fryžský, otec
Pelopův; syn Niobin.
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tantisper Tňýgětus0
tantisper adv. tak dlouho, zatím.
tantěpere aďv. tak velice, tak.
tantůlus 3. tak malý, tak nepa

trný.
tantum adv. tolik, tak mnoho;

jenom, pouze, toliko, jen; in
tantum fak velice; tanti za to
Jik: frumentum f. erat bylo tak
drahé, tanti est takovou cenu
má, za tolik stojí; tanto o
tolik; tantum guod jen Co,
právě; tanfum guod non jen že
ne, div že ne.

tantum modo adv. toliko.
tantundem adv. právě tolik,

tolikéž.
tantus 3. tak veliký, takový, tak

četný, tak značný, fak mocný.
tantusdem 3. právě tak veliký;

tantidem za ftolikéž.
tápete, is » (acc-a, as) koberec,čaloun.
Táprobáně, čs f ostrov v moři

Indickém.
Tarbelli, orum » (Tarbes) kmen

aguitanský v severozáp. Pyre
nejích.

tardé aďv. zdlouhavě, pomalu,
pozdě, tardius později.

tarditas, tis f loudavost, zdlou
havost; línost, $upost duševní,

tardo, Are zdržuji, zpozduji,
omeškávám.

tardus 8. adj. zdlouhavý, váhavý,
liknavý ; pozdní ; malátnost pů
sobící; tupý, líný duševně;
o řečníku: pomalý, odměřený.

Tárentum, i 2 město v jižní
Italii; adj. Tárentinus 3.;
T. eguites druh lehké jízdy.

Tarpeius 3. rod říms.: Tarpeia
zradivšíŘím; adj. Tarpéius3.;
T. mons na Kapitoliu a tím
T-ius — i kapitolský.

Targuinii, o0rumm m. v Efrurii
(Cornato); adj. Targuinien
sis, e.

Targnřnius král římský T. Pris
cus a jeho potomci; adj. Tar
guinius 3.

621] L.-Č.

Tarrácina, ae f město v Latiu
(Terracina); adj. Tarrácinen
sis, e.

Tarráco, onis f město v předníHispanii| (Taragona);| adj.
Tarraconensis, e.

tartárens 3. adj. podzemský,
pekelný, strašný.

Tartárus (-os),im podsvětí;přur.
Tartara, orum 1.

Tarasátes, ium m (Tartas) kmen
agnitanský severových. od Tar
bellů. |ronův.

Tarutius L. hvězdář, přítel Cice
Tasgětius, ii m kníže Karnutů.
Tátienses, ium m centurie jízdní

pojmenované po Titu Tatiovi.
Tátius, i m Král sabinský.
Taulantii, orummkmen illyrský,
Taunas, i m pohoří u Mohana.
taurens 3. adj. býčí; t. terga

bubny, kotly
Tauri, Orum m obyv. Krymu.
Tauricus, 3. adj. taurský (krym

ský).
tauriformis, e adj. tvaru býka,

příjm. řeky Aufidu.
Tanrii ludi v cirku Flaminiově

na počest bohů podzemních.
Taurini, orum m kmen v sev.

Halii (Turin).
taurinus 3. aďj. býčí.
Tauriscus, i m řecký herec.
Taurois, entis m (Tarento) tvra

na vých. od Massilie,
Tauróměnium, i n m. na Sicilii

(Taormina); adj. Taurčměnií
tťánus 3. [amfipolské.

Taurópůilos, 1 / příjm. Diany
taurus, im býk; souhvězdíBýka.
Taurus, im pohoří na hranicích

Kilikie; řeka asijská.
taxátio, Onisf/odhadování, 0ce

ňování.
taxillus, i m kostka.
Taximagulus, i mkrál kantijský,
taxus i /tis.
Taýgěte, Ss f jedna z Pleiad.
Táaýgětus, i m pohoří v Lakonii;

pl. Taygeta, orum n.
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Těžnum

Těánum, i n 1. Appulum m. v
Apulii (Civitate); 2. Sidicinum
m. v Kampanii (Teano); obyv.
Těánenses, ium m.

Tecmessa, ae £ milenka Aianta
Telamonovce.

Tecmon, is £ m. v Epeiru.
tecte adv. skrytě, tajně; opatrně.
tectórium i » štukatura, malba

nástěnná, fresková.
tectorius 3. adj. štukaterský,

freskový. [cae.
Tectěságes, um (-i, orum)v. Vol
tectus 3. skrytý, tajný.
tectum, i n střecha, přístřeší,

dům, příbytek.
Těgea, ae fm. v Arkadii (Paleo

Episcopi); adj. Těgěaeus 3.;
obyv. Těgčátae, arum m.těgiímen,inis»| pokrývka,po

těgimentum, i nj chva, oděv.
těgo, šre, xi, ctum kryji; chrá

ním, skrývám, tajím.
těgůla, ae / cihla, taška, střecha

tašková.
těgůmentum, i 2 v. fegim.
Téius v Teos. [tkalcovský
tela, ae f tkanina; osnova; stav
Tělámo, onis m otec Aiantův;

adj. Tělámonius 3.
Tělámoniádeěs, ae m Telamono

vec — Alias.
Telchines, um m Kouzelnictvím

proslulá rodina kněžská na
Rhodu.

Telčěboae, rum m kmen akar
nanský; osada jeho na ostr.
Caprei.

Tělěgónus, i m syn Odysseův a
Kirčin, zakladatel 'Fuskula;
plur. milostné básně Ovidiovy,
jakožto příčina jeho záhuby;
(T. zabil svého otce).

Těélěmáchus, i m syn Odysseův
a Penelopin.

Teělěmus, i m augur.
Telěphus, i m syn Herakleův

Achilleem před Trojou raněný;
přítel Horatiův.

Tělěthiisa, ae / matka lfidova.

623) L.-Č

temperátus

Tellenae, árum m m. v Latiu.
tellus, úris f země; půda, kra

jina; zosob. bohyně Země.
Telmessus, i f m. na hranicích

Lydie věštectvím proslulé; aďj,
Telmissius 3.

télum, i » zbraň útočná: střela,
šíp, dýka, meč, kámen atd,

Těměnites, ae m příjm. Apolli.
novo.

Těměnitis, dis (porta) brána v
Tarentě.

těměrárius 8. adj. nerozvážný,
pošetilý, zbrklý.

těměré adv. bezděčně, maně,
na zdař bůh, nerozvážlivě;
non femere est není jen tak,
není bezvýznamno; non ft. ne
snadno.

těměritas, tis £ náhoda; neroz.
vážlivost, zaslepenost, opováž
livost.

těměro, are zneuctívám,hanobím,
znesvěcuji.

Těměsa, ae £ (Torre del Lupi)
m.v Bruttiu;adj. Těměsaeus 3.

temětum, i n opojný nápoj, me
dovina, víno.

Temnites, ae m z Temnu.
temno, čre pohrdám.
Temnos, i f m. v Aiolii; obyv.

Temnitae, arum m, Temnii,
Orum m. (hvězdí Vozu.

teémo0,Onis m oje; vůz; sedmi
Tempeneskl. n údolí v Thessalii;krásné údolí vůbec.
tempěrámentum, i 1 prostředek

mírnící, pravá míra.
temperans, tis mírný, zdrželivý,

střídmý.temperanter© aďv.mírně,s
měrou. [livost, střídmost,

tempěrantia, aef mírnost, zdrže
tempěrátio, Onis/ pravý poměr,

pravá míra, rovnováha, pravé
zařízení; mírnění, z-.

temperátus 3. mírný, lahodný;
v řeči mírný, klidný; animus
t. virtutibus mravní cenu ma
jící, ctnostný.
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tempěries

tempěries, 6i f pravý poměr,
mírné podnebí, lahoda.

tempěro, áre mírním, v pravou
míru uvádím, upravuji, pořá
dám, vwmoci mám, ovládám;
sibi f. zdržeti se; alicui t. šetřím
někoho, něčeho.

tempestas, tis / doba, čas; po
větří, počasí, bouře, nepohoda;
Tempestates bohyně počasí;
nepokoj, neštěstí. (vhod.

tempestivě adv. v pravý čas,
tempestivítas, tis ff vhodný,

pravý čas.
tempestivus 3. adj. ve vhodný

časse dějící, vhodný, přiměřený;
zralý, časný, dospělý; ranný,
časný (convivium).

templum, i » místo zasvěcené,
posvátné, chrám, svatyně.

tempěrális, e adj. časový, ně
jaký čas trvající.

tempěrárius 3. aďj. jen čas trva
jící, dočasný, měnlivý, pomí
jející. [šení.

temptámen, infs n pokus, poku
temptámentum, i » zkouška,

pokus. (pokus.
temptátio, onisf nával; zkouška,
tempto, are zkoumám, zkouším,

po-, svádím; útočím, napadám;
popuzuji, znepokojuji.

tempus, čris n čas, doba, vhod
ná doba, příležitost; kvantita,
doba ve verši; okolnosti, stav,
poměry; I
oněch okolností, za toho stavu;
fempore, 8uo ft., in £. v pravý
čas; ex $. s patra, bez přípravy;
dle okolností; pro t. dle okol
ností; in tempus na nějaký čas;
na okamžik; ad t. v pravý, v
určitý čas; na Čas; tempora,
um spánky, hlava.

Tempyra, orum 1 m. v Thrakii.
temůlentus 3. adj. opilý.
těnácitas, tis f pevné držení; |

šetrnost.
těnaciter adv.pevně,houževnatě.
těnax, cis adďj, pevně držící,695]| L.-Č.

in illo tempore zal

těneo

pevný, šetrný, na něčem lpící,
houževnatý, vytrvalý, trvající
na něčem, zachovávající něco
(propositi).

Tencteri, orum m kmen german
ský mezi Lupií a Rurou.

Tendeba, orum » m. v Karii.
tendicula, ae f smyčka, oko.
tendo, čre, tetendi, tentum na

pínám, roztahuji, vz-, rozbíjím
(stany); směřuji, spěji, táhnu;
namáhám se, zápolím; dych
tím, usiluji.

tenebrae, rum f tma, temnota;
mrákota, mdloba, slepota; tma
vé místo, temnice, vězení. —

těnebricosus 3. adj. temný,
tmavý, ve tmu zahalený.

těnebricus 3. adj. temný.
těnebrosus 3. adj. tmavý. ,
Těnědos, i £f ostrov poblíže

Troje; adj. Těnědius 83.
těneo, 8re, ui, tnm držím, mám,

v moci mám, zaujímám, obsa
zeno mám, ovládám, obývám,
pokrývám (limo); personam f£.
úlohu mám přidělenu; poutám;
podržuji, u-, zachovávám (cur
sum); zdržuji (venti Livium),
se t. zdržovati se, trvati, zdržeti
se; chápu, vím, rozumím
(cuncta); dosahuji (regnum);
pojímám, obsahuji; pass. jsem
obsažen, zakládám se; podržují
v paměti, pamatuji, vzpomí
nám si; zachovávám, dodržuji,
(morem); silentium t. mlčím;
civitas legibus tenetur se udržu
je; causam t. hájím, zastávám;
si recte teneo mám-li pravdu;
tvrdím, za pravdu vydávám
(illud), trvám na něčem; zdržu
ji, krotím (iracundiam, risum),
zavazuji (leges tenent); u sebe
podržeti, pro sebe si nechati
(auae oceurrant); lege teneor
jsem vázán; poena t-or v trest
upadám; tenent Danai zůstá
vají; cursum t. mířím, plavím
se, jedu; trvám (silentium, im
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těner

ber); fama fenet udržuje 86;
vontus adversum tenef vane
« protivné strany.

těner 3. adj. útlý, něžný, měkký,
mladý, a tenero od útlého
mládí; ohebný (vox), animus
$%.mladická mysl.

těněré aďv. něžně, pružně, sviž
ně (dicere).

těněritas, tis / něžnost,jemnost.
Tennes, is m heros, zakladatel

m. Tenedu.
tčnor, is m nepřetržité trvání,

průběh; vlastnost; souvislost;
pokračování; uno fenore v jed
nom kuse, nepřetržitě.

Těnos, i f (Tino)ostrov kyklad
ský.

tensa, ae f slavnostní vůz, na
němž při hrách v cirku voženy
obrazy bohů.

tent- v tempt-.
tentigo, inis f chlípnost.
tentorium, i 1 stan.
těnuis, e aďj. tenký, nepatrný,

slabý, úzký, jemný, řídký, hu
bený, malý, skrovný, mělký,
špatný, chatrný, chudý, nízký.

těnůitas, tis f jemnost, tenkost;
chudoba, nedostatečnost.

těnňiter adv. tence. jemně; pře
sně, subtilně; povrchně.

těnuo, are ztenčuji, zjemňuji,
zřeďuji, rozpouštím (pass. roz
plývám se), seslabuji.

těnus av. a př-dl. 8 gen. a abl
až po, až do; verbot. dle jmena.

Teos, i f m. v Ionii, rodiště
Anakreontovo; adj. Teius 3.
anakreontský.

těpěfťěcio, čre, fěci, factum ohří
vám, otepluji.

těpeo, čSre jsem vlahý,
horký; jsem zamilován.

těpesco, čre, ui vlahým, teplým
se stávám, otepluji se.

těpidus 8. adďj. vlahý, teplý;
vlažný, ochladlý.

fěpor, is m vlažné, mírné, teplo;
o řeči: chlad, nedostatek ohně.

6271. L.Č.

teplý,

terminális

ter ado. čísl. třikrát; bis tergue
tergue guatergue častokrát, ter
felix přešťastný,

terděcies adv. číxl. třináctkrát,
terdeni 3. po třiceti.
těrěbinthus, i / strom ferpen.

tinový.
terebro, are vrtám.
těredo, inis f červotoč.
Terčides, ae m syn Tereův Itys,
Těrentius, i rod říms.: P. T,

Afer básník veseloher; adj,
Těrentiánus 3.; T. exercitug
vojsko M. T. Varrona.

Těrentos(-us) i f místo na poli
Martově u Tibera; aj. Těren
tinus 3. (ludi hry saekularní),

těres, tis adj. otřený, oblý,
hladký; podlouhlý; jemný,
vkusný. [Král thracký,

Těreus, i m manžel Proknin,
tergeminus v. trigeminus.
tergeo, Sre, si, sum stírám, o

u-, čistím; tersus čistý, jemný.
Tergestini, orum « obyvatelé

Tergesty (Terst) v Istrii.
tergiversátio, Onisf zpěčování

se, zdráhání.
tergiversor, 4ri záda obracím,

zpěčuji, zdráhám se, vytáčkyhledám.
tergum, i % záda, hřbet; terga

vertere, dare, praestare na útěk
se dáti; povrch; tělo, kus;
kůže; potah, povlak štítu, štít
sám ; řemen, řemení zápasnické,měch.

tergus, oris » v. předch.
Těrina, ae f m. v Bruttiu; adj,Těrinaens 3.
termes, itis m uříznutá větev

olivová, ratolest.
Termestinus 3. adďj. fermestin

ský (m, v Hispanii).
Termessus, i f m. v Pisidit;

obyv. Termessenses, inm m.
terminális, e adj. hraniční;

Terminalia, ium » slavnost na
počest boha hranic Termina
konaná 23. února.
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terminátio—
terminátio, Onis / ohraničení,

omezení, vy-, určení.
termíno, are ohraničuji,vymezuji,

určuji, končím, dokonávám.
terminus, i m branice, hraniční

čára, meze, cíl, koneo; T. bůh
hranic.

terni 3. čísl. po třech, tři.
tero, čre, trivi, tritum tru, roz

tírám, rozemílám, via trita vy
jetá, uježděná; dotýkám se
(calce); přikládám (crystalla
labris); vytírám, vyšlapávám
obilí, mlátím; otírám, hladím,
soustruhuji, leštím; opotřebo
vati, vestis trita obnošený, vet
chý; vstupuji na něco, ušlapá
vám, šlapu (viam, interiorem
metam); trávím, mařím (tem
pus); obyčejným, běžným činím
(verbum); velmi zaměstnávám
(in armis plebem).

terra, ae f země, suchá země(na
proti moři), krajina, končina;
půda, prst; plur. svět, lidstvo;
Terra bohyně Země, jinak
Tellus, Magna Mater; orbis
terrarum okrsek zemský, svět.

Terrasidius T.mvojenskýtribun
Caesarův.

terrenus 3. adďj,zemitý, ze země,
zhlíny; pozemský,suchozemský.

terreo, €©re, ui, iftum straším,
děsím, lekám, zastrašuji.

terrester, is, e aďj. zemský, po
zemní, na zemi, pozemský.

terribilis, e aďj. hrozný, stra
šlivý.

terricůla, Orum 1 strašáky, stra
terrifico, 8re straším, děsím.
terrificus 3. aďj. děsný, hrůzu

budící,
terrigěna, ae c země zplozenec.
territo, are strachu nahbíním,

lekám.
territorinm, i n území.
terror, is m hrůza, strach, po

strach.
tertiáděcímani, orum m vojíni

13. legie.629]| L.-Č.
(šidla. |

testiido

tertianus 3. adj. třídenní (fe
bris); tertiana třídenní zimnice;
tertiani vojíni třetí legie.

tertio adv. po třetí; za třetí.
tertinum adďv.po třetí.
tertius 3. čísl. třetí.
tertinsdecimus 3. číst. třináctý.
terancius, i sm (6. nummus)

čtvrtina assu, halíř; heres ex t.
čtvrtiny.

tesca, orum » pustiny.
tessěra, ae f čtverhrannýkamé

nek, kostka; tabulka; vojens.:
heslo, rozkaz.

tesserArius, i m přijímatel a do
davatel hesla. ička.

tesserula, ae f kostečka, dlaž
testa, ae f z hlíny pálená nádo

ba, hrnec, džbán, láhev; stře
pina, střep; hlasovací tabulka
při ostrakismu; skořepina; po
krývka ledová.

testamentarius 3. adj. závěti
se týkající; sudsťt. padělatel
závětí. [ní vůle.

testimentum, i n závěť,posled
testátio, Onis f výpověď svě

decká, osvědčení; dovoláváné
se za svědka.

testatus 3. usvědčený,dokázaný,
zřejmý, zjevný.

testicůlus, i m varle.
testificátio, Onis f dosvědčení,

důkaz. zaňý
testificátus 3. osvědčený, doká
testificor, dri svědčím, dosvěd

čuji; jako svědka se dovolá
vám; projevuji, dokazuji.

testimonium, i 1. svědectví,
důkaz

testis, is c svědek, svědkyně.
testis, is m varle.
testor, ári svědčím, dosvědčujš

se, jistím, dokazuji; závěť či
ním; za svědka se dovolávám.

testu v. testum.
testůdo, inis / želva; přístřeší

štítové, krov ochranný; želvo
vina; loutna, lyra; klenba,
klenutí.
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testum

testum i » hliněná poklička;
hliněná nádoba.

teter v. taeter. (moře.
Tethys, yos f chof Okeanova;
tetradrachmum, i 1 čtyřdrach

ma (stříbrný peníz).
Tetráphýla, ae £ m. v Athama
©niiv Recku.

tetrarches, ae m vladař nad '/k4
země, čtvrtník.

tetrarchia, aefzemě tetrarchova.
Teucer, cri m syn Telamonův;

král trojský.
Teueri, órum m Teukrové, Tro

jané; zemějejich Teucria, ae /.
Teucrus 3. adj. trojský.
Teuthras, ntis m král v Mysii;

ad). Teuthranteus 3. a -ius 3.
= mysijský; T-ia turba dcery
Thespiovy (T-ius syn T-tův).

Teutoburgiensis saltus lesnatá
krajina v nyn. Lippe Detmoldu.

Teutomatus,imkrál nitiobrižský.
Teutones, v. násl.
Teutěni, orum m kmen german

ský při moři Východním; adj.
Teutonicus 3.

texo, čre, ui, xtum tkám, splétám
(crates), zhotovují, buduji (na
ves), viji, skládám, tvořím.

textile, is n tkanina, látka,
textilis, e aďj. tkaný. [plátno
textor, is m tkadlec.
textrinum, i n tkalcovna.
textrinus 3. adj. tkalcovský.
textum, i n tkanivo, tkanina,

aaa pletenec.ThAis, dis / nevěstka athenská,
milenka Menandrova.

Thala, ae £ m. v Numidii.
thálámus, i m komnata, ložnice,

lože manželské, plur. sňatek.
Thělěs, tis m hvězdář a filosof

řecký z Mileta.
Thália, ae f musa komoedie;

nymfa mořská.
Tháliarchus, i mpřítelHoratiův.
Thámýras, ae m pěvec thracký

v zápase s Musami přemožený
a oslepený,

63u L.-Č.

'Thěčdotus

Thapsos, if polouostrov a m
na Sicilii; m. v Africe,

Tběsus, i f ostrov v Aigaiském
moři u pobřeží thrackého; adj.
Thásius, 3. [salii.

Thauměci, orum m m. v Thes.
Thaumantias, dis (-is, dis)f de,

Thaumantova Iris.
Thaumas, ntis m“ otec Iridin

syn Pontův a Gain; aďj, Thau.
manteus (-ius) 3.

Thěaetetus, i m vůdce loďstva
rhodského ve válce s Římem,

Thěano, ús f Trojanka.
thěatralis, e adj. divadelní.
theatrum, i n divadlo; obecen.

stvo divadelní, posluchačstvo:
jeviště, '

Thěbae, šrum f 1. hlavní město
Boiotie; 2. stobranné m. v Hor
ním Aegyptě; 3. m. v MysiiAchilleem| zbořené;m.ve
Fthiotidě v Thessalii; aďj. The
banus 3.; obyv. Thebáni
orum m T. dea = Leucothea:
T. mater == Agaue, Niobe; T.
modi — zpěvy Pindarovy; T,
soror =—=Antigone.

Thebáis, dis £ Thebanka.
Thebeé, es f nymfa, po níž město

boiotské nazváno; chof Ale
xandra Ferského.

théca, ae f schránka, pouzdro.
Thěmis, dis £ de. Urana a Gaie

bohyně spravedlnosti.
Thěmista, ae / epikurská filosof

ka z Lampsaku.
Thěmistocles, is m státník athen

ský, syn Neoklův.
Thěmistus, i m zeť Gelonfv.
Thěčdectes, is m řečn:k a filosof

řecký, žák Sokratův.
Thěčdorus, i m 1. sofista z By.

zantia; 2. filosof z Kyreny;
3. vyslanec heneneký; 4. taktik
syrakuský.

Thěčděsius, i m vyslanec chijský
Klodiem usmrcený.

Thěčdětus, i m spiklenec proti
Hieronymovi.
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Thěčphěnes Thrasea

Thěčphánés, is m dějepisec
válek Pompejových.

Thěčphrastus, i mžák Platonův
a Aristotelův.

Thěčpompus, i m. dějepisec
řecký; stoupenec Caesarův;
adj. Thěčpompens 3.

T'heoractus, i m (bohem udeřený)přezdívka© Syrakusana
Theomnesta. [salka.

T'heoxčna, ae / vznešená Thes
Thěráměnes, is m státník athen

ský.
Thěramnae, šrum / m. v Lako

nii, rodiště Helenino; adj.
Theramnaeus 3.; T. marita

Helena; sanguis T.
Hyacinth z Amykel.

T'hěricles, is m slavný hrnčíř;
adj. Thěricleus 3.

Thermae, arum f m. na Sicilii;
adj. Thermitanus 3.; m. v Ma
kedonii; ad.. Thermaeus 3.

Thermodon, tis m řeka v Pontu,
v sídle Amazonek; adj. Ther
modontiácus 3.

Therměpýlae, šrum / průsmyk
z Thessalie do Boiotie.

Thermus, i m A. Minucius prae
tor, Pompejovec.

Theródámas, ntis = ukrutný
král skythský.

Thersites, ae = ošklivý a drzý
Achaj před Trojou.

thésaurus, i m poklad; zásoba,
zásobárna, pokladna.

Thěseus, i (e0s) m král athen
ský, syn Aigaiův; adj. Theseus
a Theseius 3.

Thésides, ae sm syn, potomek
Th-ův (Hippolytos), plur.
Atheňané.

Thespiades, um /f slavné sochy
Praxitelovy.

Thespiae, arum f město na hra
nicích Attiky a Boiotie, obyv.
Thespienses, ium m.

Thespis, is m původce řecké
tragoedie. (protie v Epeiru.

Thesproti, orum m obyv. Thes

638] L.Č.

Thesprotlus sínuszálivvEpeiru.
Thessalia, ae / severovýchodní

část Řecka; obyv. Thessali,
orum m; adj. Thessalicus 3.:
T.axis vůz Achilleův; T. caedes
bitvau Farsalu; Thessalus3.;
Th. pinus — Argo; T. tentoria
Argonautů; T. turba kouzel
níci; T. — Achilles.

Thestiňdes, ae m syn, potomek
Thestiův (Meleager); duo T. =
Plexippus a Toxeus.

Thestias, dis f dc. Thestiova
Althaea, matka Meleagrova.

Thestius, i m syn Agenorův,
otec Ledin a Althaein.

Thestěoridés, ae m syn Thesto
rův Kalchas.

Thětidium, i n m. v okrsku
farsalském v Thessalii.

Thětis, dis / bohyně mořská, de.
Nereova, choť Peleova, matka
Achilleova.

Theudoria, ae/ m. v Athamanii.
Theuma vicus osada v Thessalií.
thiásus, i m divoký tanec bak

chantek
Thisbe, 6s f dívka babylonská,milenka©Pyramova;© město

(v Boiotii; adj. Thisbaeus 3.
Thoas, ntis m 1. král skythský

v Tauridě; 2. Aitol před Tre
jou; 3. král na Lemnu, oteo
Hypsipylin; 4. druh Aeneův.

thělus, i m kopule chrámová,
kde věšeny dary.

thórax, cis m krunýř, pancíř,
Thorius Sp. Balbus tribun lidu,

původce zákona agrarního,
Thráce, 8s f v. Thracia.
Thráces, um m Thrakové; sing.

Thrax zvl. o gladiatorech ve
výzbroji thracké.

Thrácia, ae £ Thrakie, krajina
na východ od Makedonie (nyn.
Turecko); též Threce, es;
Thraca, ae; adj. Thrácius 8.
a bás. Threicius 3.

Thrasea, PF. Fannius Alosof
stoický,
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Thráso Tigráněcerta

T'hrěso, onis mpřítel krále syrak.
Hieronyma.

Thrásýbůlus, i m osvoboditel
Athen od 30 tyrannů.

Thrax, v. Thraces.
Threissa, Thressa, ae /f (hra

čanka.
Thrčninm, i » m. v Lokridě.
Thubascam, i nm. v Mauretanii.
Thucydiděs, is m nejslavnější

dějepisec řecký.
Thule, čs / ostrov sev. od Bri

fannie, snad Island neb některý
ze Shetland.

Thnriae, árum f m. v Kalabrii.
Thurii, orum m město v jižní

Italii na místě býv. Sybaris;
adj. Thurinus 3.; subst. Thu
rinum, i okrsek thurijský.

Thřámis, dis m nejsev. řeka
v Epeiru. [hissar).

Thbyatira, ae f m. v Lydii (Ak
Thyčné, 6s £ nymfa dodonská,

kojná Jovova.
Thýestes, ae m syn Pelopův,

bratr Atreův, oteo Aigisthův;
adj. Thyesťeus 3.; potomek
Thyestiádes, ae m.

Thyias, disf bakchantkaslavnost
Bakchovu slavící.

thymbra, ae f saturej (satureia
hortensis).

Thymbraeus příjm. Apollinovo
od m. Thymbry v Troadě.

Thymbres, tis mřekav Bithynii.
thýmum, i » dymián, mateří

douška.
Thynia, ae / krajina u Propon

tidy; adj. Thyniacus 3. a
Thynus 8. [ber thynnus).

thynnus, i m bahník (ryba scom
Thýoně, 68sf matka čtvrtého

Bakcha; syn její Bakchus
Thyoneus, i m.

Thýre, 6s f m. v Argolidě;
hyreatis, dis f.

Thyreum, i n m. v Akarnanii.
thyrsus, i m hůl Bakchova a

bakchantek břečtanem a, révo
vím ovinutá, thyrsus.

635] L.-Č.

Ti. = Tiberius.
tiára, ae f turban, tiara, ozdob

ná čepice.
Tíběris, is m (Tevere) řeka ve

stř. Italii; bás. Thybris; per
sonif. jako bůh Tiber; adj.
Tiberinis, dis £ a Tiberinus
3.; subst. Tiberinus bůh 11%;
král albanský, dle něhož řeka
T. prý pojmenována.

tibia, aef píšťala, flétna; canere,
cantare t- is pískati na fl.

Úibicen, inis m pištec, Hlétista;
pilíř.

tibicína, ae f pištkyně, Aétistka.
Tibnllus, i m básník elegický,

přítel Horatiův.
Tibur, is » m. v Latiu (Tivoli)

na obou březích Aniena na
skalnatém pahorku; adj. Ti
burs, tis, obyv. Tiburtes, um
m; Tiburtinum,i7 statek Sci
pionův

Tiburnus, i m domnělý zakla.
datel m. Tiburu.

Tibartus, i m v. předch.
Tichius, untis vrcholek pohoří

Oity 8 tvrzí. [básní..
Ticida, ae m skladatel milostných
Ticinum, i » m. v Gallii předalpa,
Ticinus, i m řeka v sev. Italii,
Tifata, Orum » hora v Kampanii

sev, od Kapue s chrámem Dia
niným.

Tifernum, i z m. v Samniu.
Tifernus, i m hora v Samniu.
Tigallinus (-ill-) i m milec Ne

ronův.
Tigellius, i m 1. hudebník ze

Sard, oblíbenec Caesarův ; 2. M.HermogenesT.| zlehčovatel
Horatiův.

tigillum, i n trámec.
tignárius 83. adj. tesařský; t.

faber tesař.
tignum, i » trám.
Tigránes, is (i) » král armenský,

zeť a spojenec Mithridatův.
Tigráněcerta, ae f (-a, orum 1)

hl. m. Armenie.
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tigris

tigris, dis c tygr; jméno lodi, psa.
Tigris, is m řeka v Mesopotamii.
Tigurini, orum m jedna ze čtyř

žup helvetských sev. od jezera
Lemannského.

tilia, ae f lípa.
Timaeus, i "“ 1. dějepisec řecký

(dějiny sicilské); 2. filosof py

koogorovský, vrstevník Platonův.
Timágenes, is m rhetor z Ale

xandrie, spisovatel dějep.
Timagoras,aem filosofepikurský.
Timanthes, is m slavný malíř

řocký za doby Parrhasiovy.
Timávus, i m (Timavo) řeka ve

Venetsku.
timěfactus 3. postrašený.
tímeo, ere, ui bojím se, stra

chuji se.
timidé adv. bojácně; opatrně.
timiditas, tis f bázlivost, ne

smělost.
timidus 3. aďj. bázlivý, bojácný;

opatrný, ostražitý.
Timěleón, tis m vojevůdce ko

rinthský, vrstevník Filippův;
ad). Timoleonteus 3.

Timěleonteum, i » gymnasium
Timoleontovo v Syrakusách.

Timolus v. Tmolus.
Timón, is m Atheňan, vrstevník

Aristofanův, známýnenávistník
lidí. [leontův.

Timophanes, is m bratr Timo
timor, is m strach, bázeň; zosob.

bůh, syn Ereba a Noci.
Timětheus, i m vojevůdce athen

ský. syn Kononův; hudebník
z Mileta.

tinctilis, e aďj. v co lze namá
četi, tekutý.

tinea, ae f mol; housenka v úle;
t. agrestes bourci, hedbávníci.

tingo, čre, nxi, netum namáčím,
-, 0-, barvím; ftincta, orum 2

věci pestré; přenes. napájím,
hojně opatřuji

tinnio, ire zvoním, cínkám.

6971. L-Č.

TItius

tinnitus, Us « cinkot, břinkání;
zvonivost řeči. (nivý.

tinnůlus, 3. adj. cinkající, zvo
tinus, if tušalaj (viburnumtinus).
Tiphys, os m kormidelník na

lodi Argo.
Tirěsias, ae m slepý věštecřecký.
Tiribazus, i m náměstekperský

v Sardech.
Tiridates, ae m král armenský.
tiro, onis m nováček, branec,

učeň, začátečník; mladík togu
mužskou oblekší.

ťirocininm, i « první služba vo
jenská; konkr. mladé mužstvo,
nováčci; nezkušenost; první
vystoupení. .

Tiryns, this f m. v Argolidě;
adj. Virynthins 3.; T-ia matka
Herakleova Alkmene.

Tisaeus mons hora v Thessalii.
Tisias, ae m jeden z prvních

učitelů řečnictví na Sicilii.
Tisíphěné, es f furie „vraždu

msticí“; adj. Tisíphonens 3.
Tissaphernes, is 7 náměstek

krále Artaxerxa. .
Tissenses, ium m obyv. m. Tiesy

na Sicilii,
Nitan, is m obyč. plur. synové

Urana a Gaie; potomci Tita
novi: Helios čili Sol, Promo
theus.

Titánis, dis f Cirka, potomkyně
Solova; Tethys, sestra Titanů.

Titania, aef Latona, dec.Coeova;
Pyrrha, vnučka Japetova; Dia
na, sestra Solova; Circe, de.
Solova.

Tithonus, i m syn Laomedontův,
bratr Priamův, choť Aurořin;
aj Tithonius 3. (perský.

Tithraustěs, is m. vojevůdce
Tities, Titienses, ium m jedna

ze tří původních tribuí řím
ských.

titillátio, Onisf lechtání.
titillo, šre lechtám.
Títius, a rod říms.: Sextius T

tribun lidu mající tančicí chod;
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titůbanterG
T. Septimius rytíř, přítel Ho
ratiův; adj. Týtins 3.; Titiani
sodales sbor kněžský králem
T. Tatiem zřízený.

titůbanter adv. kolísavě, zají
kavě, nejistě.

titůbatio, onis f kolísání, nejí
stota, rozpačitost.

titůbo, are kolísám, vrávorám;
klopýtnouti; v nejistotě jsem.

titůlas, i m titul, nápis; nabíd
ka, oznámení prodeje; čestný
název; vážnost, sláva; záminka
(sub titulo). (sarův.

Titarius Sabinus ©. legat Cae
Tityos, i m syn Jovův, pokušitel

Latonin, do Tartaru uvržený,
kde mu sup játra užíral.

Tiepělěmus, i msyn Herakleův,vůdce Rhodských před Trojou.
Timaros, i » hora v Epeiru, na

níž byla Dodona.
Tmolus, i » pohoří v Lydii,

vínem a šafránem bohaté; ad).

Amolius 3.; obyv. Tmolites,s m.
tofus, i m tuf (kámen). (mír.
těga. ae f vrchní šat mužů římse.;

topatus 3. adj. togou oděný;talský, římský; togata, ae f
říms. drama národní; ft. (mu
lier) propuštěnka, nevěstka;
Gallia £. v. Gallia.

těgňla, ae / malá toga.
Tolénus, i m řeka v Sabinsku.
tělěrabilis, e adj. snesitelný.
tělěrábiliter aďv. snesitelně;

trpělivě.
tělěrans, tis snášející, otužilý.
tolěranter adv. trpělivě.
tělěrantia, ae f snášení; snáše

livost. [rum).
tolěratio, onis f snášení (dolo
tělěrátus 3. snesitelný, mírný.
tělěro, áre snáším ; živím, vydr

žuji, u-.
Těletam, i n m. v Hisepanii(To

ledo); obyv. Těletani. orum m.

Tolistobol, Orum » kmen v Gaatii.639]| L.-Č.

Toroně

tolléno, čnis m druh strojů do
bývacích, zdvihadlo.

tollo, čre, sustuli, sublátum zdyi
hám, vztyčuji, povyšuji; na
kládám (eguites); beru si, od.
náším, odstraňuji, ničím, od
klízím; těším; nase beru; pře
kaziti, zmařiti; pass. vychlou
bám se; odebírám 86; liberog
filium ft. uznávám, dostávám:
deos $. popífrám, za-. '

Tolosa, ae f (Toulouse) hl. město
Volsků Tektosagů na prav.
břehu Garumny.

Tolosites, ium m obyv. Tolosy
Tělamnius, i m král vejský.
tomentum, i » vše, čím lze pol.

štář vycpati: vlna, žíně, peříatd,
Těmi, orum m m. u Černého

moře v Moesii; obyv. Těmitae
rum m; adj. Těmitános 3. '

Tonans, tis m příjm. Jovovo
(„hromovládce“).

tondeo, čre, totondi, tonsum
stříhám, holím; tonsus krátce
ostříhaný; sekám, osekávám
požínám ; trhám, šKubám, spá
sám, sžírám; ořezávám.

tónitrůális, e adj. hromu se tý.
kající. [hromobitf,

těnitrus, ús m (-um, i ») hrom,
těno, áre hřmím; praštím.
tonsa, ae /f veslo,
tonsor, is m střihač, holič,
tonsorius 3. cďj. holičský.
tophus v. tofus.
toral, is n koberec, pokrývka na

postel neb pohovku.
tormentum, i » lano, provaaz

s hřídelem; mučidlo; stroj me
tací i vystřelená jím střela.

tormína, um » hryzení v životě,kolika,úplavice.| (náchylný,
torminosus 3. adj. ke kKolice
torno, šre soustruhuji; tornatus

zaokrouhlený, vypilovaný.
tornus, i m soustruh, hoblík.
Těroné, čs f přístavní m. na

Chalkidice; adj. Toroónaens 3.
a Torónaicus 3.
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těrosus

tórosus3. adj. svalnatý,masitý,
jadrný.

tor pědo, inis f ztrnulost, tupost,
línost.

torpeo, re jsem ztrnulý, bez
hnuti, omámený, bez citu, tupý.

torpesco, čre, ui tuhnu, bez
citným se stávám, malátním,
chabnu. [ztrnulý.

torpidus 8. aďj. omárnený,
torpor, is mztrnulost, nehybnost,

bezcitnost, omámení, tupost
duševní. [odměněný.

torguátus 3. řetězem opatřený,
Torguatus příjm. rodu Manlio

va: T. Manl. T. zabil Galla
v souboji, přemohl Latiny a
Kampany u Trifana; T. Manl.
T. vojevůdce v 2. válce pun
ské; T. M T. konsul r. 65.,
přitel. Ciceronův; jeho syn,
řečník, žalobce P. Sully am
bitus, přítel Ciceronův.

torgueo, Sre, si, tum točím,
kroutím, obracím, válim (saxa),
otačím; mávám, metám (iacu
lum, fulmina); stočiti, zne
tvořiti, zkřiviti (ora); mučím,
znepokojuji, trápím.

torguis, is (-es, is) m řetěz, ná
hrdelník; pletenec, věnec, věn
coví; jařmo, chomout.

torrens, tis aďj. pál'cí, horký,
rozpalený; rychle tekoucí, dra
vý; subst. m dravý potok, by
střina.

torreo, Sre, ui, stum smažím,
pražim, suším, peku, pálím:

torridus 3. a«lj. vysušený, U-,
suchý, vyschlý, ztuhlý; pálící,
horký.

tortilis, e adj. kroucený, točený
(aurum: zlatý řetěz).

tortor, is m mučitel, kat.
tortňoósus 3. ud;. zkroucený,

plný záhybů, spletený, zamo
taný.

tortus 3. stočený, spletený (guer
cus: věnec dubový).

tortus, Us m závit.

641] L.-Č. U

tracto

torus, i m uzel (in corona); sval
(lacertorum); vyvýšenina, vy
výšené lože, polštář, lehátko,
postel:; lože manželské, lože
úmrtní, máry. (čenost.

torvitas, tis f divokost, zamra
torvus 3. adj. zamračený, divo

ký; strašný, hrozný, lítý; hně
vivý (torvis oculis aspicere).

tot čísl. neskl. tolik.
těotidem tolikéž, právě tolik;

t. atgue právě £. jako.
toties, totiens dv čísl.tolikrát;

totiesgue a rovněž tolikrát.
totus, ius 3. celý, všecelk; totum,

i » celek, všecko, ex toto zce
la, úplně. [vůbec.

toxicum, i n jed na šípy, jed
trábális, e aďj. trámový; jako

trám silný.

trábea, ae o nádherné rouchokrálů, rytiřů při slavnostech,
augurů, konsulů.

Trábea, ae m komik římský,
trňběátus 3 trabeou oděný.
trabes v. trabs.
trabs. bis / trám; strom; loď;

krov, střecha, dům.
Trachas, ntis f m. v Italii u

pompt, bažin (Tarracina).
Tráchin, is £ m. ve Fthiotidě;

adj. Trachinius 3., Trachiniae
tragoedie Sofokleova.

tractábilis, e aďj. ohmatatelný,
dotknutelný; poddajný, po
volný.

tractitio, Onis f dotýkání ee,
zpracování, provozování, zabý
vání se; pojednání; zvláštní
užívání slova,

tractátus, us m zabývání se ně
čim .artium), zaměstnání; pro
jednávání, po-.

tractiim aďv. táhle, pomalu.
tracto, šre tahám, vleku; dotý

kám se, ohmatávám; v rukou
mám, zaměstnávám 86, Zprá=
covati (ceram); zach zím 8 ně
čím, provozuji, projednávám,
řídím, vedu; vyjednávum (da
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tractus

condicionibus); chovám se k ně
komu, zacházím, nakládám
s někým (liberaliter); t. me
chovám se; probírám, pojedná
vám, zpytuji.

tractus 3. plynný (o řeči).
tractas, čism tah; řada; rozloha,

krajina; tok řeči; protahování
(verborum), zdlouhavost (mor
tis», průtah.

tráditio, Onisf odevzdání, vy-;
vypravování, zpráva.

tráditor, ism (vydavatel),zrádce.
trádo, šre, didi, ditum odevzdá

vám, přenechávám, svěřuji;
vydávám, zrazuji; provdávám;
vzdávám; dále šířím, vypra
vuji, sděluji, vyučuji, předná
ším; per manus t. z ručky do
ručky; t. meoddávám se(guieti).

trádiico, čre, xi, ctum převádím,
přepravuji; přeložiti (centu
riones); prožíti, stráviti (aeta
tem); obrátiti (orationem); pro
vádím (copias); posměchu, ře
čem vydávám (liberos).

tráductio, onis f£převedení, pře
sazení; t. temporis průběh;
opakování slova v různém vý
znamu.

tradux, cis mvýhonek révový
dále přesazený.

trágice adv. tragicky, po způ
sobu tragoedií.

trágicus 3. adj. tragický, v tra
goediích obvyklý; vznešený;
strašný, smutný; subsť. básník
tragoedií.

trágoedia, ae / tragoedie; vzne
šená řeč; hrozný rámus, povyk
(excitare).

trágoedus, i m herec tragický.
tragula, ae/ házecíkopí gallské.
tráhea, ae /f vozidlo bez Kol

k mlácení obilí, smyk.
traho, čre, xi, etum táhnu, vle

ku; vábím, svádím, lákám,
pudím; beru, na se beru, při
bírám; vztahuji, připisují; 8 86
bou vedu, za průvodce mám;643]| L.-Č.

transeribo
———

vtahuji; osobím si; přijímám,
dostávám (cognomen); stahuji
(vultum); odvlékám, odvádím,
pře; odnímám (partem dolo
ris); odvozuji; vytahuji (fer
rum e vulnere); prohýřiti (pe
cuniam); rozděliti (sorte labo
rem); uvažuji, přemýšlím (ani.m0);protahuji,| prodlužují
(aures); lanam t. předu; zdržu
ji; trávím (pomalu) (noctern
sermone).

tráicio, čre, i6ci, iěctum přeha
zuji, převádím, přepravuji; pře
jíti; proraziti, proklati.

traiectio, Onis f přepravení,
přechod; přeložení, přestavení;
nadsázka; čištění hvězd.

traiectus, Us m. přepravení,
převoz.

Tralles, ium f město v Lydii;
adi. Tralliňnus 3.

trameo v. transmeo.
trámes, itis m stezka, chodník,

cesta, dráha, let, běh
trámigro .
trámitto (PDS
traněto, are přeplovati. [nouti
tráno, áre přeplavati; pronik
trangnillé adv. klidně.
tranguillitas, tis f klid, pokoj;

bezvětří,
tranguillo adv. klidně.
tranguillo, are utišiti, uklidniti,
tranguillum, i » bezvětří, tichá

voda, t. moře; klid, pokoj.
tranguillus 3. adj. klidný, tichý,

pokojný.
trans předl. 8 akk. za, 8 oné

strany, přes. [zím; pronikám.
tranxňbeo, řre, ii, ftum přechá
transactor, ismzprostředkovatel,
transadigo, čre, čgi, actum pro

bodám, prorážím.
Transalpinus 3. adj. zaalpský.
transcendo, čre, di, sum překra

čuji; přecházím, přestupuji.
transcribo, čre, psi, ptum pře

pisuji, 0-, písemně na někoho
převádím, odevzdávám.
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transcurro transversum

$ranscurro, čre, curri, cursum
přepraviti se kolem. ; přejíti,
plouti podle.., přejeti, jeti
mimo. [najský.

Transdánubianus 3. aďj. zadu
transdo v trado.
transdůco v traduco.
transenna, ae / síť, mříž.
transeo, ire, ii, itum přecházím,

překračuji; odtáhnouti, projíti
(o čase i o místě), minouti;
lehce se dotknouti, mlčením
pominouti; stráviti (vitam)

tránsfero. ferre, tuli, latum pře
náším, překládám, svádím (ně
co na koho); proměňují ; mimo
nesu; metaforicky užívám.

transfigo, čre, xi, xum probo
dám, prokláti.

transfódio, čre, di, ssum probo
dám, prorážím. (nící.

transformis, e adj. podobu mě
transformo, šre podobupromě

ňuji, přetvářím.
transfůga, ae c přeběhlík, sběh.
trausfůgio, čre, fugi, — přeběh

nouti, sběhnouti. [nepřiteli.
transfůgium, i 2 přeběhnutí k
transfundo, čre, fudi, sum pře

lévám, vy-, přenáším.
transfiisio, onis f přelití; pře

sídlení. [kračuji, přecházím.
transgredior, i, 8sus sum pře
transgressio, onis f přechod;

přemístění slov.
transgressus, Us m přechod.
transigo, čre, 8gi, actum probo

dám (corpus) ; trávím, prožívám
(pueritiam); dokonávám; roz
hoduji, vyrovnávám, skonco
vati; tempore t-cto po uplynutí
času.

transflio, ire, ui přeskakuji,
přecházím, překračuji.

transitio, onis /f přecházení,
přechod; nákaza.

transitus, us m přechod,přejití,
přestoupení; průchod (adaures).

transláticins 3. adj. přenesený,
zvykem dochovaný, obvyklý

445] L.-Č.

translatio, onisf přenesení;od
mítnutí obžaloby; metafora.

translátťivus 3. aďj. odmítavý.
translátor, is m přenášeč, pře

davač. (průhledný.
transliiceo, 6re prosvítám, jsem
traánsmarinus 3. adj. zámořský.
transmeo, re přecházím, pro-.
transmigro, are přestěhovatise,

přesídliti. (plutí.
transmissio, Gnisf převoz, pře
transmissus, Us m převoz, pře

prava.
transmitto, čre, si, ssum posílám

přes. ., přepravuji; převádím;
vim £. uživám; přenechávám,
svěřuji ; odstupuji, po-, odevzdá
vám; věnuji (tempus); na po
koji nechávám, nevšímám si;

přecházím, přestupuji, pronim.
transmontánus 3. adj. na druhé

straně pohoří, za horami by
dlící, záhoráci.

transiněveo, Sre, vi, tum pře
kládám.

transmiito, are měním zaměňuji.
transnato v. tra-.
Tránspádánus 3. adj. zapadský.
transpoóno, čre, sui, itum pře

kládám; převádím.
transporto, are přenáším,převí

dím, přepravuji.
Transrhenános3. adj. zarýnský.
tránstrum, i n příční trám,

příčka; veslařská lavice plur.
paluba. (vám.

transno, čre, ui, tum probodá
transvectio, onis f převezení,

převoz.
transveho, čre, xi, cfum převá

žím, přepravuji, mimo vezu;
pass. mimo jedu, přejíždím ;
míjím (aetas).

transverběro, re prorážím.
transversárius 3. adj. napříč

ležící, příční.
transversum, i » šikmý, příčný

směr; ex, de £t. z nenadání:
adv. plur. šikmo, úkosem.
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transversus tribuo

transversus 3. aďj, příčný,šik
mý, na příč, křížem, z boku.

transvělo, áre přelétnouti; mi
mo letím, chvátám; nedbám.

trapes, tis m v. násl.
trápetum, in lis olivový,stoupa.
Trápezus, ntis / (Trebisonde)m.

u Černého moře.
Trásůměnus, i m jezero v Etru

rii; adj. Trásůměnus 3.
tráversárius v. trans
Trěbátius, O. Tr. Testa učený

právník, přítel Ciceronův.
Trěbia, ae m přítok Pádu.
Trebius Gallus, M. vojenský

tribun Caesarův.
Trebonius, C. 1. římský rytíř;

2. legat Caesarův.
Trčbůla, ae f m. v Sabinsku;

adij. Trebulanus 3.; m. v
Kampanii (Maddaloni).

trěceni 3. čísl. po třech stech.
trěcenteni v. předch.
trecentesimus 3. třístý,
trěcenti 3. tři sta.
trěděcies aďv. třináctkrát.
tréděcim čísl. třináct.
trčměbundus 3. adďj.chvějící se.
trěměfňcio, čre, féci, factum za

chvívám, otřásám.
trěmendas 3. hrozný, strašlivý,

děsný
trěmisco, čre chvěji se. [se.
trémo, čre, ui chvěji, zachvívám
trěmor, is m chvění, třesení, ze

mětřesení, dunění země.
trěmůlus 3. aďj. chvějící ge.
trěpidantius ado. comp.úzkost

lvěji, bázlivěji.
trěpidátio, Onis f zmatené po

bíhání, nepokoj, úzkost.
trěpidé adv. zmateně,nepokojně,

úzkostlivě.
trčpído, re rady si nevím, úz

kostliv jsem, zmateně pobíhám;
bojím se; chvěji se; trepidatur
jest poplach; omnibus t-bus při
všeobecném,zmatku; chvátám;
hrčím, šumím.647)| L-Č.

trěpidus 3. aďj. nepokojný, pó
plašený, úzkostlivý ; ros trepidae
nepokoje, tíseň.

tres, tria čísl. tři.
tresvíri, orum = sbor dozorců

nad vězením; t. epulones nižší
kněží; sbor úředníků k rozdí.
lení území osadníkům; t. rei
publ.constituendae triumvirové,

Trevěri, orum m (Trevir) kmen
germ. na dolní Moselle až k
Rýnu; adj. Trevěricus 3.

triangůlus 3. trojhranný; trian
gulam, i n trojúhelník.

triárii, Orum m nejstarší a nej
zkušenější vojínové v šiku tvo
řící třetí řadu. [pejův.

Triarius, C. Valerius legat Pom
Triboci, orum (-8s, um) m kmen

germanský mezi Vogesami a
Rýnem.

tribňarius 3. adj. tribue se tý
kající; orimen sodaliciorum ob
vinění z podplácení tribuí.

tribulis is m druh v tribui;
soudruh z obecného, nízkého
lidu. [tička.

tribůlum, i » mláticí stroj, mlá
tribůlus, i m ostnaté býlí.
tribunal, is n vyvýšené místo

na náměstí (se sella curulis
pro úředníky), vyvýšené místo
v táboře jako řečniště vojevůd.
covo; náhrobek.

tribůnátus, us múřadtribunský,
tribiinicius 3 adďj. tribunský;

subst. bývalý tribun.
tribíinus, i =%1. představený

tribue (6. Celerum); 2. t-i
aerarii pomocníci guaestorů;
3. $-i militum vojenští tribuni,
plukovníci, jichž 6 velelo legii
(vždy jeden dva měsíce); 4. t-i
plebis úředníci na ochranu lidu.

tribuo, čre, ui, utum uděluji,
při-, propůjčuji, věnuji, daruji,
prokazuji, přikládám, cením,
připisuji; zakládám si, hono
sím 86; čas věnuji; rozkládám,
dělím.,
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tribus Tripělis

tribus, us / původně třetina lidu
říms. (Ramnes, Tities, Luceres);
od Servia T. oddíl národa vůbec
(4 městské, 26 venkovských);
rammaticae t. cechy literátů.

tributárius 3, adj. poplatků se
týkající, berniční.

tributim aďv. po tribuích.
tributum, i » poplatek, daň.
tribůtus 3. po tribuích se kona

jící.
Tricca, ae f m. thessalské u Pe

neia (Tricala).
$ricéni 3. po třiceti.
trizeps, ipitis tříhlavý.
tricesimus 3. třicátý.
trichila, ae / besídka, loubí.
tricies adv. třicetkrát.
Tricipitinus, i = Sp..Lucretius

otec Lukretiin; T. Lucr. T.
vítěz nad Etrusky; L. L. T.
vítěz nad Volsky.

triclinium, i » stolní lehátko;
jídelna. Narb.

Tricórii, orum m národ v Gallii
tricorpor, is adj. trojtělý.
tricuspis, dis adj. trojhrotý.
tridens, tis aďj. trojzubý ; subst.m

trojzubec.
tridentifler 3. adj. trojzub držící,

příjm. Neptunovo.
triduum, i 2 tři dni.
triennia, ium z (sacra) slavnost

Bakchova vždy po třech letech
se opakující.

triennium, i » tři léta.
triens, tis m třetina, čtyři dvanáctiny;třetinaassu.| [slice,
trierarchus, i m velitel trojve
trieris, is f trojveslice.
triětericns 3. adj. po třech le

tech se. opakující; suwbdsť.trie
terica, orum u.

Trifánum, i » m. v Latiu.
trifáriam aďv. trojako, na třech

stranách.
trifaux, cis aďdj.z trojího hrdla

vycházející. [klaný.
trifidus 3. adj. trojštěpný, troj
triformis, e aďj. trojtvarý; trojí:6491| L.-Č.

trigěminus 3. adj.trojí, trojná
sobný; t-i (Alii) trojčata; troj
tělý, trojhlavý; Porta trigemina
brána naproti Aventinu.

triginta čísl. třicet.
trigon, is m malý tvrdý míč;

hra míčem.
trilibris, © adďj.trojliberní.
trilinguis, e adj. s třemi jazyky.
trilix, cis aďj. ze tří nití, drátů.
trimestris, e adj. tříměsíční,
trimetras, i m verš šestistopý

iambický.
trimus 3. adj. tříroční.
Trinacria, ae f ostrov Sicilie;

adj.Trinacrius 3.aTrinacris,
dis f.

triní 3. po třech.
Trinobantes, um m pomořané

britannští sev. od Temže.
trinodis, e a“dj. se třemi suky.
trinundinum, i 2 doba tří tý

denních trhů čili 17 dní (k po
dání zákona neb ucházení se
o úřad).

trio, onis m poplužní vůl; plur.
obojí souhvězdí Medvěda.

Tričpas, ae m král thessalský,
otec Erysichthona, jenž —=TrŤ
čpeius, i. [Mestra.

Triópeis, dis f vnučka T-ova
tripartite, -to v. tripertito.
tripertitó aďv. trojdílně, na tré.
tripertitus 3. trojdílný, na tři

strany rozdělený.,
tripědalis, e adj. třístopý.
tripes, dis adj. třístopý.
Triphýlia, ae/ krajina na Pelo

ponnesu.
triplex, fcis adďj. trojnásobný,

trojí, trojitý; triplices, um n
trojnásobná tabulka, zápisník;
triplex n třikrát tolik.

tripliciter adv trojím způsobem.
triplus 3. adj. trojnásobný.
Tripělis, is / 1. krajina v Thes

salii již. od Kambunského po
hoří; 2. m. v. Thessalii Hestia
iotis; 3. krajina v Arkadii u
Tegee; adj. Tripělitánus 3.

[650



Triptěléěmus

Triptělěmus,i msynKelea,krále
eleusins., vynálezce rolnictví,
soudce v podsvětí; T-o fruges
dare dříví do lesa voziti.

tripňdio, re v trojkroku tančiti,
skakati.

tripůdium, i » trojkroký tanec
prováděný Salii nebo bojovníky
divokých národů do bitvy jdou
cími; v mluvě augurs.: příznivé
znamení ze Žraní posvátných
kuřat.

tripiis, čdis m třínožka, zvl. Py
thiina v Delfech; delfská věš
tírna. [třístranný.

triguetrus 3. adj. trojhranný,
triremis, e adj. trojveslý subst.

J trojveslice.
tristě a-/v. smutně; obtížně.
tristificus 3. zarmucující.
tristis, e adj smutný, nevlídný,

ponurý, drsný, nešťastný, mrzu
tý, vážný, přísný.

tristitia, ae f zármutek,smutek;
zasmušilost, tvrdost, mrzutost,
přísnost.

trisulens 3. adj. trojbrázdý.
Tritannus, 1 » gladiator silou

tělesnou proslulý.
triticeus 3. adj. pšeničný.
triticum, i » pšenice.
Triton, is m syn Neptunův; bůh

mořský; adj. Tritoniacus3. a
Tritonius 3. T-aca palus jezero
v Thrakii proměňující toho,
kdo se do něho devětkrát po
nořil, ve ptáka.

Tritonis, dis f adj. tritonský,
Palladin, subsť,Pallas.

Tritonia v. předch.
T'ritonos, i m m. v Doridě.
tritura, aef tření,mláceníobilí.
tritus 3. často šlapaný, konaný

(iter); vycvičený (aures); často
užívaný, obyčejný, obecný (ver
bum).

tritus, s m tření.
triumphalis, e adj. triumfu setýkající,triumfalní,| vítězo

slavný.

651) L.+Č.

Troiňgěna

triumpho, are vítězství slavím,
triumf konám, jásám; úplně
pokořiti.

triumphus, i m. vítězoslavný
průvod, vítězství.

triumvir, i m plur. trojpáni,
sbor tří úředníků, v. tresviri;
t. capitales vrchní popravčí;
$. mensarii k úpravě peněz;
$.nocturni úředníci požární;
t. reficiendis aedibus k opravě
chrámů Fortuny a Naděje; t.
iuventuti conguirendae kom
misse odvodní; v municipiích
nejvyšší úřad.

triumvíralis, e adj. triumvirský.
triumvíratus, Us m úřad trium.vira
Trivicum, i n (Trevico) obeo

ital. v území Hirpinů.
trivium, i » rozcestí, veřejné

místo.
trivius 3. ad. na trojcestíjsoucí,

uctívaný; Trivia, ae/ Hekate,
Diana.

Troas, disf Troja, krajinaTroj
ská; Trojanka; adďj.trojský.

tróchaeus, i mtrochej, stopa—<.
trochus, i m obruč na pohánění,

řinčícími kroužky ověšená.
Troemi, orum m národ v Galatii.
Troezen, €nis f město na Ar

golském poloostrově v Řecku;
adj. Troezénius 3. (heros
Lelex).

Trogilii, orum m obyv. Trogilau Syrakus.
Troglódýtae, šrum m obyv. jes

kyň, kmen aethiopský.
Trogmi, orum m národ v Galatii
Trola, ae f m. ve Frygii; místo

na území laurentském; místo
v Epeiru Helenem vystavěné;
říms. závody koňmo, jinak lu
dicrum Troiae; adj Vroius,
Troianus a Troicus 3.

Tróicnus 3. adj. trojský.
Troilos, i m syn Priamův Achil

leem usmrcený.
Troiůgěna, ae m Trojan; Říman.
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trópaeum tůmor

trěpaeum, i z vítězný pomník,
víičzství, trofej.

Tróphonius, i m spolu 8 Aga
medem zbudovatel chrámu delf
ského; božstvo věštby dávající
v jeskyni u Lebadeie v Boiotil.
Os. Ois « syn Erichthoninv,

vuuk Dardanův; dle něho po
jmenována Troja; Trojan.

Trosmis, is £ m. v Moesii na
Istru.

'T'roucillus v. Valerius.
trňeidátio, oOnisf pobíjení, za-.
trůcido, re porážím, zabíjím,

vraždím,
trůcůlente (-ter)aďv.nepřívětivě,

strašlivě, drsně.
trůcňlentia, ae f drsnost, ne

přívětivost.
trůcůlentus 3. adj. nepřívětivý,

divoký, hněvivý; pobuřující,
buřičský; drsný; T. kus divad.
Plautův.

trňdis, ie f tyč, sochor.
trudo, čre, si. sum strkám, tluku;

o rostlinách: vyhánim, pass.
vyrůstám.

trulla, ae / sběračka,na-, jíž se
nabíralo víno z měsidla a Llilo
do pohárů; pánev, pekáč.

trunco, are komolím, osekávám.
truncns, i m kmen, peň; pařez;

trup.
truncus 3. adj. zkomolený, ose

kaný; tela polámané; neúplný,
nedokonalý, kusý.

trňtťina, ae / váha.
trux, cis adj. divoký, drsný,

vzdorný, hrozivý.
1 34m. ty.
tůba, ae / trouba, polnice.
Tubanteg, um m kien germ.

mezi Rýnem a Labem.
tuber, is » výrůstek, boule, nádor,

hrb; velká vada.
Tuběro, onis m větev gentis

Aeliae: ©. Aelius T., vnuk
Aemilia Paula, protivník Tib
Grakcha; I., T. legat Ciceronnv
v Asii, dějepisec; ©. Aelius653]| L.-Č.

T., syn předešlého, žalobce
Ligariův.

Tubertus, i m A. Postumus,
diktator, vítěz u jezera Regili
ského; jiný vítěz nad Aeguy a
Volsky (431) u Algida.

tňbicen, inis'm trubač.
tůbilustrium, i z slavnostpolnio

23. března Konaná.
tueor, ©6eri hledím; hlídám,

střehu, hájím, chráním; živím,
chovám; udržují; in se fuendo
pro svou potřebu.

Tugio, onis, z» právník doby
Ciceronovy.

tůgňůrium, i n chatrč, chýže.
Tůisco, onis m praotec Germanů

jako bůh ctěný.
tňitio, onis £ chránění, obrana.
Tulingi, Orumm kmen german

ský záp. od jezera Venetského.
Tullius, a rod říms.: král Ser

vius T., řečník M, T. Cicero a
bratr jeho A. T. Cicero, dcera
Tullia; konsul M. T. Decula;
L. T. frater patruelis Cicero
nův a j,

Tullus, i m předejm. a příjm.
rodů Volcatia, Hostilia, Cloelia:
L Volcatius T. velitel Caesarův,
Hostilius T. tribun lidu, Cloe
lius Tullus vyslanec králem
vejským Tolumniem zabitý.

tum úďv. tehdy, tu; na to; ve
výpočtu: za třetí atd ; cum-tum
jak—tak ; tum—fumjednak—je
dnak. [douvám.

tůňměfňcio, čre, fóci, factum na
tůmeo, Sre jsem naběhlý, nabu

břelý, nadutý, vzdutý; bouřím
se, jitřím; nadouvám 86, nafu
kuji se; jsem v neklidu.

tůmesco, čre, ui nabihám, ná
douvám se; vzkypěti; zdvihám
se (bella).

tůmidus 3. adj naběhlý, vzdutý,
na-, pyšný; popuzený, rozhně
vaný; nabubřelý; «akl. vzdou=
vající. (klina; jitření, nevole,

tůmor, is nádor, naběhnutí, ote«
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tňmůlo

tůmůlo, are rovem pokrývám,
pohřbívám.

tůmůlóxus 3. aďdj.pahorkatý.
tůmultňárius 3. aďj. chvatně

sehnaný (milites); chvatný, ne
pořádný.

tůmultňátio, Gnis“fhluk, povyk,
bouření se.

tů maltuor, šri hřmotím,bouřím.
tůmultňosé adv. 8 hlukem,

hřmotně.
tůmultňosus 3. adj. hlučný, ne

klidný, bouřlivý; znepokoju
jící.

tůmultus, s mpoplach; hřmot;
nepokoj; zmatek; vzpoura.

tůmělas, i m rov, mohyla, pa
hrbek; náhrobek.

tanec v. tum.
tando, čre, tůtůdi, tunsum, tisum

tepu, tluku, kuji.
Tunes, tis mm. na pobř.africkém,
Tungri, orum m kmen přistěho

valý z Germanie do Gallie,
usedlý mezi Skaldou a Masou,
hl. m. Aduatuca.

tňnica, ae f tunika, spodní rou
cho římské

tůnicAtus 3. tunikou oděný,
turba, ae / zmatek, směsicelidu,

lid, dav, houf.
Turba, ae £ m, v Hispanii,
turbámentum, i n prostředekk

pobouření. (ku.
turbate dv. zmateně,bez pořád
turbátio, onis / zmatek.
turbátor, is » pobuřovač,buřič.
turbátus 3. neklidný, nepokojný,

pobouřený, ohromený.
turbidě aďv. nepokojně, bouřlivě.
turbidas 3. a“j. nepokojný,

bouřlivý; buřičský.
turbineus 3. adj. kruhovitý.
turbo, are v nepořádek, ve zma

tek uvádím, znepokojuji, bou
řím; aguam t. kalím; ordinem
$. ruším, porušuji; bouřím se

turbo, řnis « vír, větřice, bouře;
závit, obroučka; kruhový pohyb,
kroužení.655]| L.-Č.

tarpiítůdo

Turbo, onis » gladiator.
turbňlente (-ter) +40.nepokojně,

zmateně, bouřlivě.
turbňlentas 3. «dj. nepokojný,

zmatený, neklidný, rozbroje
působící; bouřlivý.

Taurdetání, orum 2 kmen v Hi
8p+nii Baet.

Turděli, orum m na vých. od
Turdetanů v Hispanii.

turdus, i m drozd.
tireus 3. adj. kadidlový.
turgeo, re, si jsem naduřelý,

nabobtnalý, nabnbřelý.
turgeseo, šre nabíhám, naduřeti;

hněvem vzkypěti.
turgidus 3. «dj. naduřelý, na

běhlý, vzdutý, zbouřený; těhotný; nabubřelý.
Třrias, ae m (Guadalguivir) řeka

v Hispanii Tarrac.; adj. Ti
riensis, e.

tůribůlum, i n kadidelnice.
turierémus 3.adj. kadidlopálící;

kadidlem hořící.
tririfer 3. adj. kadidlonosný.
tiriléěgus 8. adj. kadidlo sbíra

jící.
turma, ae f četa jízdy o 30 m.;

jízda vůbec (plur.); dav, houť
turmális, e adj. k téže turmě

patřící. čet.
turmátim adďv. po četách, dle
Tarnus, i m král Rutulů, syn

Daunův, bratr Iuturnin; T Her
donius vznešený Latin za Tar
guinia -up.

Turoni, črum (e-Ss,um) m (Tours)
kmen gallský na dolním Ligeru.

turpicůlus 3. adj. poněkud še
redný.

turpificátus 3. zohavený.
Turpilius Sex. komik za doby

Tereutiovy.
turpis, e aj. hanebný,potupný,

ohavný, mrzký; turpe haneb
nost. mrzkost

turpiter aďv. hanebně, potupně.
turpitiido, inis / hanba, baneb

nost, mrzkost, potupa
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turpo Trus
curpo,Arezohaviti,zhyzditi,, Tydides,aemTydeovecDiomedes

poskvrniti, tympánum, i » ruční bubínek,
turriger 3. aďj. věžnesoucí, vě- tamburina; kolo vozové.

žatý, příjm. Cybelino. Tyndárens, i m syn Oebalův,turrisisfvěž,hrad,palác;ho-|© manželLedin,otecKastora,
lubník. Polluka, Helenya Klytaimestry.turritus3.věžemiopatřený,vě-| Tyndárides,ae«plur.=Ka
žatý; Turrita — Cybele; naku- stor a oPollux; fortissima
peny; jako věž vysoký. T-árum Klytaimestra.

turtur, is mhrdlička. Tyndaris, dis £ de. Tyndarova
tus, ris z kadidlo. Helena neb Klytaimestra.Tuseci,orummEtruskové;adj.| Týphoóeus,i,osmgigantJovem

Tuseus 3.; T. amuis = Tiber; usmrcený a pod Aetnu pocho
T. dux = Mezentius; vicus T. vaný; a“j.Týphóis, dis /.
třida římská, obydlí chátry a! Typhon, is »« v předch.
obchodníků s hedbávím. týrannícé aďv. jako tyran, ty

Tuscůlánum, i » statek Cicero- ransky.nůvuTuskula;statekCaesa-i týrannicida,aectyranobijce,
rův, Lukullův; adj. Tuseů-: -vrah.
lános 3. | třrannicus 3. adj. tyranský,Tusculum, i n m. v Latiu. i despotický.

tussio, ire, tum kašlu. , tyrannis idis £ samovláda; kru
tussis, is f kašel. tovlada; krajina tyranovi pod
ttimen inis « ochrana, záštita. | (daná.tutamentum, i » v. předch. | týrannas,i msamovládce,tyran;
tute uuv. v. tuto. | pán, vládce. [((Dněstr).tutěla, ae f£ ochrana; ochránce; | Tyras, ae m řeka v Surmatii

chráněnec ; dohled, poručnictví. ; Tyrrhéni, Orum m Tyrrhenové,tuto«wv.bezpečné,jistě,bezne-:| Etruskové.
bezpečí, v bezpečí. Tyrrhénia, ae / zeměTyrrhenů,

tutor, ári chráním; chráním se Etrurie.
před.., odvračím (inopiam). ! Tyrrhénus 3. adj. tyrrhenský,

tutor, is m ocuránce; poručník; ' etrurský; T-a corpora plavoi
opatrovník. etrurští v delfíny proměnění,

tutus 3. adj. jistý, bezpečný; ' Tyrrheum. i n m. v Akarnanii,opatrný,obezřelý;tutum,ia| Tyrrhidae,arummsynovéTyr
bezpečí, jistota. rhovi, pastýři krále Latina.tuus3.2áj«.tvůj:protebevhod-| Tyrtaeus,imelex.básníkspart
ný, příznivý (tempus). -ský v 7. stol. př. K.Týňna,orumm.vKappadokii;| Týrus(081,i/m.veFoinikii;
aj. Týáněins 8. udi. Tyrius 3.; T-a puella =

Tybris v. Tiberis. Europa; T. taurus jenž EuropuTýcha,ae/ftřetinaSyrakuss| nesl;purpurový,| nachový;
chramem Fortuny. karthaginský; T. tori sňatek

Tyýdeus, i os m syn Oineův, otec Aeneúv sDidonou; s4bst. Týril,
Diomedův. Orum » Tyrští, Karthaginští.
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Umbria

B. C. — urbis conditae; a. u. c.
— ab urbe condita.

ber, is z prs, vémě;úroda; pole.
Wber, eris adj. hojný, bohatý,

úrodný, vydatný; bellum vý
nosný. (datněji.

běrins adďv.comp. hojněji, vy
tibertas, tis f úrodnost, hojnost,

dostatek, bohatství.
bi adv. kde; nbinam ferrarum,

gentium v kterém koutě světa,
kde v horoucích peklech; kam;
ubi ubi kdekoli jen; časově:
když, jakmile.

úbícungue «„dv. kdekoli; kde
koli — všude.

Úbii, orum m kmen germanský
na prav. břehu Rýna.

úbínam adv. kde.
bigue aďv. všude.
bivis adv. kdekoli, všude.
fidus 3. adj. vlhký, mokrý, te

kutý.
Ufens, tis m říčka v Latiu; ad).

Ufentinus 83.ulcěro,Arejitřím,drásám; raniti.
ulcěrosus 3. adj. naběhlý, zji

třený; raněný.
ulciscor, i, ultus sum mstím,

trestám ; mstím 86,
nlens, eris n nádor, vřed.
úiliginosus 8. adj. plný vlhka,

vlhký.
Wigo, inis f vlhkost půdy.
Ulixes, ie sm Odysseus, král

ithacký.
ullus 3., ullius některý, někdo,

po záp. žádný; sine
ulló beze všeho...

nimus, i f jilm.
ulna, ae f loket.
tlter, tra, um v. násl.
ilterior, ius comp. na druhé

straně, zadní, zazší, další, dáv
nější.
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ultimus 3. superl. poslední, nej
zazší; nejvyšší; nejhorší; nej
dávnější; adv. ultimam napo
sledy, konečně; subst. ultimum
konec.

ulfio, Onis f msta, pomsta.
nltor, is m mstitel; příjm. Mar

tovo.
ultra adv. za něčím, dále, ještě

dále; déle; předl. s akk. přes,
za, nad.

ultrix, cis aďj. mstící; subst. £f.
mstitelka.

ultro adv. na druhou stranu,
ultro citro sem fam; nad to,
k tomu; samochtě, dobrovolně;
sám o sobě

Ulubrae, árum f místo poblíž
pompt. bažin (nyn. Cisterna).

lňla, ae f kulich, sýček.
ulnlátus, s m vytí, ryk, povyk.
lňlo, šre vyji, úpím, volám.
ulva, ae / sítí, rákosí, rohož.
Umber 3. umbrický, subdsť.pes

umbrický.
umbilicus, i m pupek, střed;

knofl:k hole, na níž spisy na
vinovány, odtud: ad u. addu
cere dokončiti; druh škeble
mořské. [štít.

umbo, onis m vypuklina naštítu,
umbra, ae f stín, umbrae stra

šidla; stínování; stíny, ducho
vé zemřelých; "host příživný
nepozvaný; umbrae podsvětí
stinné místo, síň, tonsoris
holirna; studovna, škola ře
nická; stopa, zdaj, sen; zá
štita, útočiště.

umbrácůlum, i n stinné místo,
loubí, škola; slunečník.

umbratilis, e 'adi ve stínu =ů
stávající, domácký, pohodlný.

Umbri, Orum m kmen středo
italský. [Italii,

Umbria, ae / krajina ve střed,
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Umbricius

Umbricius, i m haruspex římský.
umbrifer 3. adďj.stinný.
umbro, re stíním, zastiňuji.
umbroósus 3. adj. stinný.
umerus v. humerus.
umeus v. humeus.
amidus v. humidus.
umauam aďv. někdy; non u.

nikdy, [mady.
tina adv. zároveň, spolu, dohro
inánimitas, tisf Svornost,shoda.
únánímus 3, adj. jednomyslný,

svorný.
uncia, ae f dvanáctina assu,

celku vůbec.
unciárius 3. adj. unci obsahu

jící procentní (fenus).
uncinátus 3. hákem opatřený,

hákovitý.
unctio, Onief mazání, natírání.
unctura, ae of balsamování

mrtvých.
unctus 3. namazaný, namaštěný,

mastný, unctum bohaté jídlo;
bohatý, plný, bujný, lepý; ni
tidus sol unctusgue teplo slu
neční a mazání olejem.

ancus, i m hák, skoba.
uncus 3. adďj.hákovitý, zahnutý,

zakřivený; dens motyka, aera
unca udice.

unda, ae f vlna, voda, tekutina,
proud, vodstvo, civiles undae
vír občans. nepokojů; u. salu
fantum nával, množství.

unde adv. odkud; ==ex duo, ut
inde aby odtud, zač by; unde
cungue odkudkoli.

findecim čísl. jedenáct.
tindecimus 3. čísl. jedenáctý.
undecimviri (oč čvěcma) sbor

úředníků athenských (10 — ta
jemník) majících na starosti
vykonávání rozsudků hrdelních.

undělibet adv. odkudkoli, ode
všad.

undeéni 3. po jedenácti.
undenonáginta osmdesát devět.
unděvetoginta sedmdesát devět.
undeguadráginta třicet devět.
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Hinus

undegninguágěsímus 3. čtyřicá
tý devátý.

undeguinguAgintačtyřicet devět.
undesexáginta padesát devět.
undětricésimus 3. dvacátý da

vátý.
undevicesimus 3. devatenáctý.
undeviginti neskl. čísi. devate

náct. [stran.
undigue aďv. odevšad, se všech
undo, are vlním, vlním se.
undosus 3. adj. vlnivý, rozvlněný.
Unelli, orum m kmen galls.,

jinak Venelli. [21. legie.
Hnetvicesimáni, orum m vojíni
Unetvicesimus 3. dvacátý první.
ungo, ungao, Šre, nxi, netum

natírám, maži, pomazuji.
unguen, inis » mast, tuk.
unguentfárius, i m obchodník

s mastmi, mastičkář.
unguento, are maži, natírám.
unguentum, i z mast.
unguicůlus, i m nehet.
uuguis, is m nehet, ad unguemdopodrobna,zevrubně;| ab

imis u — bus usgue ad verti
cem summum od paty až na
vrch hlavy; dráp, spár.

ungůla, ae/pazour, kopyto,dráp.
inicé «dv. jedině, obzvláště.
unicělor, is adďj.jednobarvý.
Unicus 3. jediný, obzvláštní,

ojedinělý, výtečný.
iniformis, e adj. jednotvárný,

jednoduchý.
Unigěna, ae c sourozenec; jedno

rozený, ojedinělý.
inimánus 3. adj. jednoruký.
finiusmědi aďv. téhož druhu.
iniversé aďv. všeobecně,vůbec.
úniveritas, tis /f všeobecnost,

veškerost, celek, vesmír.
Universus 3. adj. veškaren, vše

cek; všeobecný;universum, i
n vesmír; in u — um celkem,
všeobecně.

Unus 3. čísl. jeden, jediný; pou
ze, sám; jeden a týž; kterýsi,
kdosi: uno ore jednohlasně.
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únusguisgue

finusgnisgue 3. jedenkaždý.
Upilio, Onis m ovčák, pastýř.
Uránia, ae £ musa hvězdářství.
urbáné av. městsky; způsobně,

jemně, zdvořile, vtipně.
urbánitas, tis f městské,jemné

chování, zdvořilost, dobré vzdě
lání, ušlechtilost, jemný žert,
vtip; vychytralost.

urbánus 3. adj. městský, jem
ný, vzdělaný, zdvořilý, ducha
plný, vtipný; drzý; subst. mě
šťák, -an.

Urbicna, ae f m. v Hispanii.
Urbigenus pagus v. Verbigenus.
Urbinam, i z m. v Umbrii; adj.

Urbinas, tis.
urbs, is f město; hlavní město;

obyvatelé města.
arceus, i m džbán.
urgeo, Sre, si, tlačím, tísním,

doléhám, na-, dorážím; na blíz
ku jsem, do úzkých vháním;
urychluji (iter); něčím 8e stále
zabývám, něco stále konám,
horlivě pracuji (opus), stále
uvádím, držím se něčeho; ne
ustále prodlévám.

Urgůlánia, ae f přítelkyně Li
vie Augusty.

firina, ae f moč.
úrinátor, is m potápěč.
Urios, i m (příznivý vítr dáva

jící) příjm. Jovovo.
erna, ae / nádoba, džbán, hrnec;

urna, osudí; popelnice.
Úro, čre, ssi, stum pálím, žhu;

trýzním, obtěžuji, znepokojuji;
vpaluji; poraniti, odříti (cal
ceus); vznítiti (invidiam); vy
sušuji.

ersa, ae f medvědice; Ursa sou
hvězdí Medvěda.

arsus, i m medvěd,
urtica, ae / kopřiva, žahavka.
rus, i m tur, zubr.
Uscána, ae f m v řec. Illyrii na

hranicích makedonských.
Usipětes, um m kmen german668]| L.-Č.

ut

ský sever. od Lupie (vých. od
ústí Rýna).

sitáté adv. obyčejně, obvykle.
usitatus 3. uživaný, obyčejný,

obvyklý, obecný.
Uspe, 85s/ m. v asijské Skythii;

obyv. Uspenses, ium sm.
uspiam adv. někde.
usguam aďv. někde, někam,
usguě aďv. až, až do, až na;

stále, nepřetržitě; usgue adeo
tak velice; usgue 60 až tak da
leko ; vůbec (u. aliter), usgue —
auod tak dlouho — až; všude
(religionem conserva).

Ustica, ae f malý pahorek v Sa
binsku blíže statku Horatiova,

ustor, is m spalovatel mrtvol,
usůcápio, čre, cčpi, captum usta

vičným užívánim práva vlast
nického nad něčím nabývám,

usucápio, Onis f nabytí práva
vlastnického promlčením.

sura, ae f užívání, požitek,
úrok.

usurpátio, Onisf užívání; pro
vádění, vykonávání; podnik
nutí (itineris); časté zmiňová
ní, uvádění.

isurpo, are užívám, upotřebuji;
zjednávám, přisvojuji si, ují
mám se čeho; mluvím, zmiňuji
se; pokládám za (sapientem.)

Usus, Us »« užívání, užitek, pro
spěch; cvik, zkušenost; potře
ba; zvyk, obyčej; obcování,
styk; usu venit přihází se.

ut, uti aďv. zvol. jak, jak snad
no, jak velice; relař. jak, ja
kým způsobem, jakou měrou;
ita —ut tak —jak, ut —ita jak
— fak; ut auisgue — ita jak
kdo — tak; jako na příklad,
na příklad ; jak totiž, jakož, jak
se rozumí při.., jakož pocho
pitelno u.., pokud možno; ut
si jako by, jako kdyby; totož
nost času: jakmile, jak, hned;
sp. výsl. takže, že, tak — že;
ve větách obav. — že ne, aby;
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utensflia Věda

připoušť. třebas, byť, dejme to
mu že; otázka podivu: te ut
ulla res frangat. tebe že by..?;
žádaci: aby; účel. aby; uteun
aue jakkoli.

útensilia, ium » potřeby; ná
řadí, potraviny. (jící.

utentior, is comp. více potřebu
iter, ris m měch.
ter 3. který z obou.
ňterlibet 3. kterýkoli z obou.
utergue, utrague, utrumaue oba,

obojí; pl. obě strany.
těrus, i m břicho, život.
ňtervis 3. kterýkoli z obou.
uti v ut.
Útica, ae f město na sev. pobře

ží Afriky; adj. Úticensis, e.
útilis, e aďj. užitečný, prospěš

ný; potřebný; Utilia, ium 2
potřeby.

utilitas, tis f užitečnost, pro
spěch, výhoda.

ntiliter adv. užitečně,prospěšně,
výhodně.

útinam sp. kéž, kéž by.
ňtigne aďv. jakkoli, v každém

případě, rozhodně, ovšem, .do
konce.

Utor, i, úsus sum užívám, po-,
mám; fortitudine u. vedu si
statečně atp.; meis finibus u.
ve svém území setrvávám;
mari u. plavím se; temporibus
u. řídím se poměry; zacházím,
nakládám s někým ; familiariter
u. alguo jsem důvěrným příte
lem někoho; živím se (lacte).

utpěte aďv.ježto, totiž,jak ovšem.
utrimgue adďv.s obou stran, na

obou stranách. [dvou).
utro adv. na kterou stranu (ze
utrobigae aďv. na obou stra

nách; na moři i na souši.
utrogue adv. na obě strany.
utrum aďv. zda, zdali.
utrum — an sp. zdáli — či.
Uva, ae f hrozen; víno.
mvesco, čre vlhnu; orositi se.
vidus 3. adj. vlhký, mokrý.
Uxellodůnum, i » pevnost Ka

durků při řece Oltě. [mička.
UXOr, is f£ manželka, choť; 88
uxorlus 3. adj. manželčin, man

želce oddaný (Tiber Ilii).

V.
Vacalus, i, Váhělis, is (Val)

jižní rameno ústí Rýna.
vácátio, Onis/ prázdeň, osvo

bození, sproštění; výkupné ze
služby vojenské,

vacca, ae f kiáva.
Vaceaei, orum m kmen v Hispa

nii Tarr. [barvivo.
vaccinium, i » borůvka jakožto
Vaccus, i mpříjm. M. Vitruvia,

r. 330. př.K. vůdce Privernatů
proti Rímu.

vacillo, are kolísám, viklám se.
vaco, Are jsem prost, prázden,

neobydlen, pust, nejsem za
městnán; v. aleui rei prázdný665]| D.-Č.

čas věnuji něčemu; vacat jest
kdy; vacat mihi mám Čas,
mám kdy.

vácůefácio, čre, féci, factum vy
prázdniti, lidu zbaviti, zpusto
šiti. |štění.

vácňitas, tis f prázdnost, spro
Vácůna, ae f bohyně' venkov

skéhoklidu; aj. Vácunális, e.
vácuus 3. aďf. prázdný, prost,

volný, uprázdněný, svobodný,
nezaměstnaný,klidný; vacuum,
i n prázdné, volné místo.

Vada, ae / m. v Galli Belg.
Váda, orum 1(Brod) m. přístav

ní v Etrurii (Torre di Vado).
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Vádíimoónis válětudo

Vádímonis lacus jezero u Ame
rie v Etrurii (Lago di Bassano).

vádimonium, i a rukojmí, ruko
jemství, záruka, ručení ; missum
facere prominouti; facere ru
čení zaříditi; deserere nedo
držeti.

vádo, čre, si, sum kráčím, jdu.
vádor, ári rukojemství požaduji

od někoho, že k soudu 8e do
staví; vadato respondere k sou
du se dostaviti pod ztrátou
záruky.

vědosus8. adj.mělčinatý, mělký.
vádum, i n brod, mělčina; dno;

voda, moře.
vae únterj. běda! [šibalský.
váfer 3. adj. chytrý, prohnaný,
vafré adv. lstivě, šibalsky.
Vága, ae /f (Vacca) m. v. Nu

midii (n. Begia); obyv. Va
genses, ium m.

váge adv. těkavě, rozptýleně,
roztroušeně.

vágina, ae f pochva.
vágio, ire kvičím, kňourám,

kvílím, bečím. ečení
vágitus, us m kvičení, kvílení,
vágor, ári těkám, potuluji 8e,

potloukám se; volně se šířím;
o loďstvu: křižuji.

vágus 3. adj. těkavý, bez urči
tého sídla, nestálý, kolísavý.

valdé aďv. velmi, značně.
valens, tis adj. silný, zdravý,

mohutný, mocný.
valenter adv. silně, mocně.
Válentia, ae /f£ m. v Hispanii

(Valenza): v Gallii Narb.; adj.
Valentinus 3.

Válentini, orum m m. v Bruttiu.
Válentius, i m A. tlumočník

Verrův.
váleo, 6re, ui jsem zdráv, mocen,

mohu, moc mám, platím; zna
menám, smysl mám ; responsum
valet odpověď míří, smysl má;
iubeo alguem valere pozdrav
na rozloučenou dávám, vale
dico s bohem dávám,667]| L.-Č.

Válěriáni milites L. Valeria Pu.
blikoly.

Věálěrius 3. rod římský: P. V.Pjcokazapuditel| Králů;
V. Corvus účastník tažení

proti Gallům r. 349; M. V. Ma
ximus Messala vítěz nad Hiero
nem 263.; P. V. Flaccus vůdce
lodstva za druhé války punské;
M. W. Laevinus vůdce proti
Karthagiňapům od r. 215.;
L. V. Flaccus, kollega Katona
St.; vítěz nad Gally a Insubry;
bratr jeho C. V, Flaccus, Aa
men Dialis; ©. W. Soranus,
řečník a básník; V. Autias,
spisovatel annalů řříms, za doby
Sullovy; L. V. Flaccus, účast
ník tažení proti Mithridatovi,
správce Asie, obžalovaný re
petundarum a Ciceronem háje
ný; M. V. Messala Niger řeč
ník za Cicerona; C. V. Flac
cus, propraetor v Gallii r. 83.;
C. Valerius Caburus Gall obda
řený obč. právem říms.; C. V.Troucillus| šlechtic| gallský
z Provincie, přítel Caesarův;
O. V. Donnotaurus syn C. V.
Cabura, náčelník Helviů; L. V.
Praeconinus legat vGalliír. 78.:
C. V. Triarius vůdce loďstva
Pompejova proti Caesarovi;
M. V. Corvinus, řečník, účast
ník boje u Filipp, pozd. stou
penec Oktavianův; M. V. Mes
sala, syn jeho, vojevůdce proti
Germanům za Tiberia, přitel
Germanikův; jemu psána znač.
část Ovidiových básní Ex Ponto;
V. Maximus, dějepisec římas,;
V. Asiaticus, původce vraždy
Kaligulovy; C. „ Flaccus,
epický básník v 1. stol. po K.

válesco, čre sílím, mohutním.
Valetiácus, i m vergobret aeduj

ský r. 53.
váletidinárium, i 2 nemocnice.
váletůudo, inis f zdraví (dobré

neb špatné), nemoc,churavost.
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vělídě vastitas

vělidě adv. silně, mocně, velice.
válidus 3. ad;,. silný, mocný, mo

butný; působivý, účinný.
wallaáris, e adj. corona věnec

náspový, odměna toho, kdo
první slezl násep nepřátelský.

valles, vallis, is f£ údolí, úval.
vallo, are náspem ohrazuji, opev

ňuji, chráním.
vallum, i » násep, srub.
vallus, i m kůl, tyčka.
valvae. Arum f veřeje, dvéře.
Vandiliíi, orum m Vandalové,

národ germ. (ztrácím se.
vánesco, čre mizím, zanikám,
Vangio. čnis m král Suevů.
Vangičnes, um m (Worms) kmen

germ, v Gallii mezi dolní Mo
sellou a Rýnem.

vanilěgnentia, ae / planá řeč,
chlubení,

vánilěgaus 3. adj.
mluvící, chlubivý.

vánitas, tis/ prázdnost,marnost;
chlubivost.

Vannius, i m král Suevů.
vannus, i / opálka.
vánum, in prázdnota; ad, inv.

redigere, cedere v niveč; vana
rumoris klamná pověst.

vánus 3. aj. prázdný, jalový,
marný ; klamný; chlubný,lživý.

VÁpOr, is m pára, výpar; horko,
žár.

na plano

vÁporo, re vypařuji 8e; parou
naplňuji, zahřívám; vykuřuji
něco. [ničema.

vappa, ae J£f umvětralé víno;
Vargunteius, i m spoluspiklenec

Catilinův. [(Vico-Varo).
Věria, ae f m. v území Aeguů
věriátio, Onisf změna, rozdil.
varie auv. rozmanitě, různě, roz

ličně, střídavě.
věnjětas, tis rozmanitost, změ

na, vrtkavost, různost.
Vari i, orum m kmen germ. na

pobřeží.
vário, re měním, střídám, pe

strým činím; měním se, stří669]| L.-Č.

dám se; sententiis variatur jsou
různá mínění, jest různost m.

várius 3. adďj. rozličný, rozma
nítý, různý; měnlivý, pestrý;
vrtkavý, nestálý,

Várius, i m A. V. Hybrida tri
bun lidu; L. W. básník doby
Augustovy.

VáPriX, cis c městka.
Varro, onis m příjm. rodu Teren

tiova: M. Terentius V. Reatinus
polyhistor, P. T. V. Atacinus
básník; A. VW. Pompejoveo;
M. T. V. legat Pompejův; adj.
Varroniánaos3.

VArus 3. «4j. na venek zakřive
ný, křivonohý; různým smě
rem jdoucí, odchylný.

Várus příjm. říms.: P. Alfenus
V. s Kremony, pův. švec, po
tom právník a spis.; P. At
tius V. stoupenec Pompejův pad
lý u Mundy; P. Auintilius V.
praetor bojující s bratrem Han
nibalovým Magonem v Insu
brii; Sept. Guint. V. protivník
Caesarův ; jeho syn P, Guint. V.,
správce ©(Germanie poražený
v lese Teutob.

Várus, i m řeka (Var) na jiho
vých. hranicích ProvincieGallie.

vás, vědis m rukojmí.
vás, sis » nádoba; pl. vasa, Orum

nádobí, náčiní, zavazadla; vasa
conclamare dáti znamení k ba
lení zavazadal.

vásárium, i 2 peníze dávané
spravcům provincií na domácí
zařízení.

vaseůlárius, i m vyrabitel ma
lého nádobí kovového, klenot
nik. zlatník,

vastátio, Onisf zpustošení.
vastátor, ie mpustošitel, plenitel,
vastě av. v ohromné rozloze,

ve veliké míře, náramně, da
leko široko; nevzdělaně, drsně.

vastificns 3. adj. pustošící, řá
dící. (zpustošení.

vastitas, tis /prázdnota, pustina,
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vasto vello

vasto, re pustoším, plením,
vyprazdňuji; mentem (V. po
másti.

vastus 3. adj. pustý, prázdný;
širý, nesmírný, ohromný ; drsný,
nevzdělaný,

vátes, is c věštec, věštkyně, pě
vec, básník; vw.Maeonius =Homer.

Váticanus 3. adj. i subst. pa
horek říms. na pravém břehu
Tiberu. (věštba.

váticinátio, Onis f věštění,
váticínátor, is m věštec.
váticinor,ári věštím,pěji,hlásám.
váticinus 3. a4j. prorocký, vě

štecký.
Větinius 3. rod říms.: P. V.

správce Hiepanie r. 62., legat
Caesarův v Gallii, 55. podpla
cením dosáhl praetury, pozdeji
prokonsul v Illyrii.

-vě příkl. nebo; -ve -ve buď-buď.
vwecordia, ae f£ nerozumnost, ší

lenost, ztřeštěnost.
Věcors, dis aďdj. nerozumný, ne

smyslný, šílený.
vectigal, is » poplatek, daň,

důchod, clo,
vectigalis, e adj. poplatný; po

platkový,berní ; důchod nesoucí.
vectis, is m páka, sochor; zá

vora. (jedu.
vecto, are vozím, nosím; pass.
Vectones v. Vettones.
vector. is m vozič, nosič; jezdec ;

cestující. [pravní.
wectórius 3, adj. převozný, do
vectira, ae f převoz,dovoz.
věgětus 3. adj. živý, živoucí,

čilý, statný.
věgrandis, e adj. nehruběveliký,

malý; velmi valiký.
věhěmens, tis aďdj.prudký,silný,

mocný.
věhěmenter aďv. prudce, mocně,

úprkem; velice, silně, usilovně.
věhěmentia, ae / prudkost, síla.
věhřeňlum, i » vůz, povoz.
věho,ěre, xi, ctumvozu, nesu,671]| L.-Č.

táhnu, dopravuji; V—o0rvezu
se, jedu, pluji,

Vei. orum « m. v Etrurii; aďj.
Veiens, tis, obyv. Veientes, um
m Věientánus 3.

věl sw. nebo; zmocnění superla
tivu: co, snad, asi; třeba i, až
i; vel—vel, buď—budď.

Veělábrum, i » část Říma u Ti
bera mezi Palatinem, Cirkem
M. a Aventinem.

věliámen, inis « přikrývka, zá
voj, rouška, šat.

vělimentum, i n pl. ratolesti
olivové stuhami ovinuté, jež
drželi prosebnici.

©. Velánius, ii m. vojenský tri
bun Caesarův. [tannii.

Velauni, orum m kmen v Agui
Vělěda, ae / věštící panna ger

mánská.
Vělia, ae f část pahorku Pala

tinského; m. v Lukanii; adj.
Věliensis, e a Vělinus 3.

vělifer 3. aj. plachty nesoucí.
velificor, šri horlivě, usilovně

pomáhám, protežuji.
Vělinus lacus jezero u Reate

v Sabinsku.
Veliocasses, um (-i, orum) m

kmen belg. na prav. břehu
dolní Seguany.

velitáris, e uďj. lehkooděnecký.
vělites, um m lehkooděnci, har

covnici,
Vělitrae, rum /f m. v Latiu

(Veletri); adj. Věliternus 3.
vělivělans, tis (-us3.)ad). rychlo

plavný.
Vellaunodiinum, i n městoSeno

nů mezi Agedinkem a Cenabem.
Vellavii, orum m kmen galiský

mezi Elaverem a Cevennami.
Velleius, i m Paterculus děje

pisec římský, (trhám.vellico,areškubám;| slovy
Velliocasses v. Vel -—.
vello, čre, vulsi, sum trhám, šku

bám, rvu, vytrnhávám; s8igu8 v.
vytrhnouti; aurem tahám.
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vellus ventfto

vellus, čris 2 rouno; stříhaná
vlna, vlna, vločky hedbáví; be
ránky na nebi.

velo, áre halím, za-, přikrývám,
po-, ovíjím, ovazuji, věnčím;
zatajuji; věláti přespočetnívo
jáci nastupující na místo pad
lých. nost.

velocitas, tis f rychlost, obrat
vělociter adv. rychle, hbitě.
vělox, cis aďi. rychlý, hbitý.
vělam, i » plachta, rouška; vela

ventis dare plachty napnouti,
vyplouti.

velut, vělňti aďdv.jako, na pří
klad; v. si jako by, jako kdyby.

věna, ae / žíla, pramen.
věnábůlum, i » kopí lovecké,
Věnáfrum, i n (Venafro) m. v

Samniu; adj. Věnafránus 3.
věnálicius, i m obchodník s otro

ky, otrokář.
věnalis. e adj. prodejný, na pro

dej; podplatitelný.
venaticus 3. adj. honicí, lovecký.
věnátio, onis £ honba, lov, štva

nice; zvěřina.
věnátor, is m lovec, myslivec.
věnátorius, 3. adj. myslivecký,

lovecký.
věnátrix, cis f lovkyně.
věnáatus, Us m lov.
vendibilis, e adj. snadno pro

dejný; lidu příjemný, milý.
venditátio, oOnisf vychvalování,

honosení Be.
venditator, is m vychvalovač.
vendito, šre na prodej nabízím,

prodávám; vychvaluji, velebím;
zalichotiti se snažím (alcui).

venditor, is m prodavač.
vendo, čre, didi, ditum prodá

vám, za-, zrazuji; vychvaluji.
Věnědi, orum m Vendové.
věnefica, ae f travička,
věneficium, i + travičství, otrá

vení, připravování jedu.
věněficus $. adj. otravující, je

dovatý; subst, travič.

6731. L.-Č. V

Venelli, oram m. obyvatelé se
verozáp. Normandie,

veněnátus 3. jedovatý ; kouzelný,
věněnifer 3. adj. jedovatý.
věněeno,re otravuji.
venénum,i njed; kouzlo,kouzel

ný nápoj; barva, líčidlo; v. su
mere otráviti 8e.

věneo, ire na prodej jsem, jsem
prodáván. hodný.

věněrabilis, e adj. ctěný, cti
věněraábunudos 3. uctivý, úcty

plný. (vážnost.
věněrátio, onis / uctívání, úcta,
věněráator, is m ctitel.
Věněreus 3. adj. Veneřin; homo

— Verres; res V. tělesné obco
vání; V. iacfus nejlepší hod
kostkami.

věněror, ári uctívám, úctu pro
kazuji, klaním se, padám na
zem (způsob perský); prosím,
vzývám.

Věněti, orum m 1. obyvatelé
jižní Bretagně; adj. Veneticus
3.; 2. nyn. Benátčané.

Věnětia, ae / zeměVenetů; úze
mí Benátské.

věnia, ae f£ vděk, milost, dovo
lení, prominutí, odpuštění, vy
slyšení.

Venilia, ae f£ matka Turnova;
choť Janova.

věnio, fire, věni, venfum přichá
zím, přitrhnouti; dostati se;
pocházím (de gente alcuius),
lacrimae vytryskují; vzcházím
(arbores); jdu (domum); in
suspicionem venit napadá mne
podezření; in dubium v. stávám
se pochybným; ad senectutem
stáří dosíci, dožíti se; usu venit
stává se.

venor, ari lovím, honím.
venter, tris m břicho, žaludek.
Ventidins, i m Bassus stoupenec

Antoniův.
ventilo, áre ve vzduchu mávám,

zachvívám; zvířiti, podnítiti.
ventito, are přicházívám.
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ventosus

ventosus 3. aďj. větrný, rychlý
jako vítr; nestálý; prázdný;
ehlubný.

ventus, i m vítr; bouře; guo
ventus ferebat po větru; ver
ba in ventos dare do větru mlu
viti, ventis dare nedostáti slo
vu; v. popularis přízeň lidu.

venůcůla uva f druh nakláda
ných hroznů.

věnumdo, re, dědi, dátum v.
vendo.

VWěnuseris / Venuše, bohyně
krásy a lásky, matka Aeneova,
de. Jovova, dle Hesioda z pěny
moř-ké povstalá; appell. láska,
předmětlásky, milenka; vnada,
půvab; hod Veneřin kostkami.

Věnůsia, ae /f město v jižní
Italii; adj. Věnůsinus 3.

věnustas, tis f půvab, líbeznost,
ušlechtilost, vnada, krása.

věnustus 8. adj. půvabný, rozkošný,líbezný,© ušlechtilý,
krásný.

věpallidus 3. adj. velmi bledý.
veprecůla, ae f trní.
vepres, is m trní.
Ver, is » jaro; ver saorum facere

obětovati, ver sacrum prvotiny
příštího roku bohřímzaslíbené.

Veragri, oram m kmen gallský
v Alpách, jihových, od jez. Le
mannského. [pravdivý.

verax, cis adj. pravdomluvný,
verběnae, arum f posvátné rato

Jesti nošené fetialy neb kněží
mi prosícími; ratolesti k ověn
čování.

vorber, is n bič, důtky, šleh,
rána (bičem, prutem), výprask,
bičování.

gerběro, are bičuji, šlehám.
Verbigenus págus m jedna ze

ětyřžup helvetských (sev. záp.).
verbosé aďv. mnohomluvně, ob

šírně. [rozvláčný.
verbosus 3. adj. mnohomluvný,
verbum, i » slovo, výrok, výpo

věď; plur. řeč; verba facio řeč675)| L.-Č.

vernácůlus

mám, mluvím ; epistula his ver
bis toho obsahu; meis verbis
mým jmenem; verbi causá na
příklad.

Vercassivellannus, i m šlechtic
arvernský, sestřenec Vercinge
torigův.

Vercellae, ram /f (Vercelli)m.
v Gallii předalps.

Vercingetorix, igis m kníže Ar
vernů, vůdce všeob. odboje
Gallů proti Římanům.

veré odv. pravdivě, správně,
spravedlivě.

věrecundé adv. mravně, ostý
chavě, skromně.

věrécandia, ae f ostýchavost,
mravnost, skromnost, uctivost,

věrécnndor, ari ostýchám se.
věrecundus 3. adj. ostýchavý,

mravný, cudný, skromný.
věreor, Sri, itus sum bojím se,

obávám 86; v úctě mám; veri
tus obávaje se; verendus cti
hodný.

Vergae, šrum f m. v Brutti
Vergium, i » m. v Hispanii.
Vergiliae, árum f sedmihvězdí

Pleiad.
Vergilius, i m rod říms.: M. V.

tribun lidu, žalobce Corn. Sul
ly; P. V. Maro básník říms.
(70—19).

vergo, ere, versi chýlím, klo
ním se, směřuji; ležím, pro
stírám se.

vergobrětus, i m vrchní úředník
aedujský. (pravdivý.

věridicus 3. adj. pravdomluvný,
věrisimilis, e adj. pravděpo

dobný. jdobnost.
verisimilitiido, inis /£pravděpo
věritas, tis / pravda, skutečnost;

spravedlivost.
vermiculatus 3. pestrý.
verna, ae c otrok v domě naro

zený, domácí.
vernácňůlus 3. adj. domácí, tu

zemský, římský; orimen v. 0d
žalobce smyšlený.
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vernilis

vernilis, e adj. otrocký, podlí
zavý; rozpustilý.

vermliter.dv.otrocky, podlízavě.
verno, are zelenám 80; avis v.

dává se do zpěvu.
vernus 3. ad). jarní.
vero adv. v pravdě, v skutku;

ovšem, zajisté; sp. ale, však.
Verona, ae f m. v Gallii zapád

ské; obyv. Veronenses, ium m.
verres, is m kanec.
Verres, is » C. Cornelius vydě

račstvím pověstný správce Si
cilie; adj. Verrinus 3. a Ver
rTins 3. (lex Verre:n daný).

verro, šre, rri, rsum metu, smý
kám, vláčím; cauda v. dotýkám
se, favillas smetám.

verruca, ae f bradavice; chy
bička.

Verrngo, inis £ m. Volsků.
verrunco, are obracím se k do

brému. (genium).
versát lis, e adj. obratný (in
versicělor, 18ardj.barvu měníci,

měnivý, pestrý.
versicůlus, i m řádek, veršík.
verso, are otáčím, obracím, vá

lím; oves na pastvě obracím,
pasu; kolem honím; se v. otá
četi se, obraceti se; pohybuji;
znepokojuji; domum v. řídím;
promyšlim, pře-, zabývám se
něčím; versor, ari zdržuji se
někde, prodlévám, žiji; ante
oenlos tanu; chovám se; za
městnávám se něčím, in algua
re versatus honěný, zkušený,
zaměstnaný; spočívám na né
čem.

versum aďv. směrem k,
gnogu0 vw.na vše strany.

verstura, ae f otáčení, obracení;
půjčka, vý-; versurá solvere
dluh vypůjčenými penězi snlá
ceti, klín klínem vyrážeti.

versns «udv.směrem k..
versus, is m řada, čára; řádek,

na;

verš.
versute aďv. lstivě.
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verus

verstitia, ae f vychytralost, po
tměsilost. Jetivý.

verstitus 3. aďj. obratný, chytrý,
vertex, (vortex) icis m vír;

témě, vrchol; pol; hlava; vrch,
hora.

Vertico, Onism Nervian v tábeře
Ciceronově (A. Tullia).

verticosus 3. adj plný vírů.
vertigo, inis f otáčení, obracení

86; závrať.
Vertiscus, i m vůdce Remů.
verto, čre, ti, sum obracím, otá

čím; terga v. na útěk se dáti;
gradu verso discedere obrátiti
66; cardinem, fores v. otvirafi;
pennas v. odlétnouti; pisces
v. otvírati; pennas vw. odlét
nouti; pisces v, zaháním; ter
ram aratro v orati; převracím,
2-, vy-, ničím (Ilion); fundo v.
z kořene vyvracím; vitio v.
vykládám, mám za chybu, in
religionem v. věcí svědomí
činim; měním, proměňuji (inomnesfavies);verso© Marte
když se štěstí válečné obrátilo;
solum vw. zaměniti za jinou,
odejíti; překládám (spis): Pla
tonem; verti meď. otáčeti se
kolem něčeho, pohybovati se,
býti (in mediis catervis); annus
vertens běžící, celý rok, oběh
veškerých tělesnebeských, a— o
v— te průběhem roku; míjím,
plynu, (bene, male).

Vertumnus, i m bůh časů roč
ních, pův. božstvo etrurské;
obraz nestálého člověka: Ver
tumnis natus iniguis.

věru, Us » rožeň, kopí.
Veruecloetius, ii m vyslanec Hel

vetiň k (Caesarovi.
Verulamium, i u m. v Britannii.
věrum sw. však, avšak.
verumtámen -p avšak přece;

„jak pravím“ (pokračování pře
rušené věty).

veěrus 3. 14. pravý, skutečný,
opravdivý, pravdivý, náležitý,
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věrůtum

podstatný; rozumný, spravedli
vý; pravdu mluvící; re vera
v skutku; verum, i » pravda,
skutečnost.

věrutum, i » kopí házecí.
verutus 3. kopím ozbrojený.
vervex, 6cis m skopec, beran.
vesAania, ae / šílenost,
vesánus 3. aďdj.beze smyslů, ší

lený; nesmírný, prudký.
Vescelia, ae £ m. v Hispanii.
Vescia, ae f městečko v Latiu;

adj. Vescinus 3.
weSscor, i živím se, požívám.
vescus 3. adj. malý, drobný.
Vesěris, is m řeka v Kampanii.
vesica, ae £ měchýř.
věsicula, ae f měchýřek.
Věsontio, onis m (Besancon) hl.

město Seaguanů na prav. břehu
Duba.

vespa, ae / vosa.

ad vesperum do večera sub ve
sperum k večeru; večernice;
západ.

vespěra, ae f večer; v-a inum
brante za soumraku.

vesperasco, čre, ávi smrákati se.

čer (adv.); západní (regio).
Vesta, ae f matka Saturnova;

dcera Saturnova, bohyně krbu; |
Vestae sacerdos pontifex
maximus, Caesar; chrám Ve
stin; oheň.

Vestális, e aďj. Vestin, vestál
ský; subst. Vestálka.

vester 3. zájm. váš; sudsť. vaše
jmění, majetek.

vestibůlun, i » předsíň domu
říms., vchod, přístup.

vestigium, i » stopa, šlépěj;
památka; stanoviště; okamžik;
e vestigio okamžitě, ihned.

vestigo, are stopuji, sleduji, slí
dím, vyhledávám,

vestimentum, i n oděv, šat; ko
bérec. (krývám.

vestio, ire šatím, odívám, po
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"via

vestis, js f oděv, šat; v. stragula
koberec.

'vestitůs, is m oděv,šat, roucho.
-Věsůlus, i m hora v Ligurii

(Viso). [panii.
Věsůvius, i mhora Vesuv v Kam.
Vetera, um 1 (castra) m. v Gallii

belg.
'veteranus, 3. adj. starý; subst.

starý vycvičený voják, veterán;
vysloužilec.

veterátor, is m v něčemsestárlý,
vycvičený; prohnaný člověk,
lišák. . Úře.

větěrátorié aďv. prohnaně, chy
'větěrátorius 3. adj. prohnaný,

chytrý.
věternus 3. adj. starý; subst, m

stáří, umdlenost, ospalost.
větitam, i n věc zapovězená;

zákaz.
i -věto, are, ui, itum zakazuji, za

vesper, i m večer; vespere večer;|. povídám.
Vettones, um m národ v Lusi

tanii (nyn. Portugalsku).
větůlus 3. adj. přistárlý; subst.

mstařec, fem. stařena.
Veturia, aef matkaKoriolanova.

E vetus, čris adj. starý, bývalý;
vespertinus 3. adj. večerní, ve- | subst, veteres staří, předkové,

staří spisovatelé.
větustas, tis f stáří; starobylost;

vysoký věk; staré přátelství;
chytrost.

větustus 3. adj. starý, starobylý.
Vvexátio, Onis f soužení, týrání,

obtěžování.
vexátor, is m sužovatel, trapič.
vexillaárius, i % praporečník;

plur. nejstarší vojáci pod vlast
ními prapory vedle legie nebo
mimo ni sloužící.

vexillum, in korouhev,praporec.
vexo, are týrám, sužuji, trápím,

pustoším.
via, ae f cesta; ulice; viam dare

místo učiniti; pochod; způsob,
methoda, prostředek; | pravá
cesta, in viam redire rozumu
nabýti.
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viaticam

viáticum, i n peníze na cestu,
cestovné, peníze za kořist.

vlátor, is m pocestný.
Vibo, onis f přímořs. město na

sev. od úžiny sicilské; adďj.
Vibonensis, e.

vibro, are chvěti, mávati, třepati,
sem fam pohybovati; metati;
chvěti se; třpytiti se, blyštěti se.

Vibullius, i L. Rufus Pompe
jovec, prostředník mezi Cae
sarem a Pompejem.

vibarnum, i » lepík (rostlina).
vicanus 3. aďdj.vesnický; vicani

vesničané,
Vica Pota, ae f příjm. Victorie

(vítězná, dobyvatelka).
vícárins 3. adj. zástupný; subst.

zástupce, náměstek.
vícátim adďv.po ulicích, dle ulic ;

po vesnicích.
viceni 3. po dvaceti. Aegie.
vicesimáni, orum m vojíni 20.
vicesimarius 3. aurum dávka

dvacetiny číli pěti procent z ce
ny propuštěného otroka (vice
sima manumissionum).

vicesimus 3. dvacátý; vicesima
dvacetina.

Vicetia, ae f m. v Lombardii
(Vicenza).

vicia, ae f vika.
vicies aďv. dvacetkrát.
Vicilinus, i « příjm. Jovovo

(bdělý).
vícinális, e aďj. sousední.
vicinia, ae / sousedství, blízkost;

sousedé, sousedstvo.
vicinitas, tis f sousedství, -stvo;

příbuznost.
vicianus 3. adj. sousední, blízký;

podobný; subst, soused; vicí
num, i 1 sousedství, blízkost,

vicis gen. f (vicem, vice) střídání,
změna; in vicem na vzájem,
střídavě; versa vice obráceně,
naopak; per vices střídavě; plus
vice eimplici více než jednou;
odplata, odvděčení se (vicem
roddere); osud, štěstí ;povinnost,681)| L.-Č.

vígi)

úřad, zaměstnání; in vicem na
místo (defatigatis succedunft);
jako (oraculi vice accipere).

vícissim aďv. naproti tomu, na
vzájem, opět.

vicissítudo, inis f střídání, změ
na, vzájemnost.

victima, ae f dobytče obětní,
žertva. [obětní.

victimárius, i m obětník, sluha
victor, is m vítěz, vítězný.
victoria, ae / vítězství; secundá

v. když vítězství k němu se.
klonilo; Victoria bohyně Ví
tězství.

victoriátus, ús m peníz stříbrný
s obrazem bohyně vítězství.

victrix, cis f vítězkyně, vítězi
telka; vítězný.

Victumviae, arum f m. v sev.
Italii.

victus, s m výživa, potrava,
živobytí, způsob života.

viculus, i m víska, vesnička.
vicus, i m třída, ulice; ves.
videlicet adv. patrně, přirozeně,

pochopitelně ; rozumí se, ovšem.
vídeo, re, di, sum vidím, pozo

ruji; chápu, nahlížím; uvažuji,
přihlížím k..; opatřuji, obsta
rávám (algud cibi); videor zdá.
se, že (já); videtur vidí ae,
líbí se.

vidůitas, tis f vdovství.
viduo, re vyprázdniti, zbavit

čeho; viduata, ae ovdovělá.
víduus 3. adj. ovdovělý; subst,

vdovec, vdova; neprovdaný:
prázdný, révou neovinutý (©
stromech), bez něčeho.

Vienna, ae f (Vienne) hl. město
AlNobrogů na lev. břehu Rho
danu; adj. Viennensis, e.

vietus 3. uvadlý, 8-.
vígeo, 6re jsem svěží, při síle,

kvetu, platím, úctu mám, slynu,
slavný jsem.

vígesco, čre v předch.
vigil, is adj. bdělý, bdící: subst.

strážce, hlídač.

[682



vigilans

vigilans, tis adj. bdělý, ne
unavný.

vigilanter aďv. pečlivě, neunavně.
vigilantia, ae f ostražitost, bdě

lost, pečlivost.
vigilax, cis adj. bdělý, ostražitý.
vigilia, ae f bdění, stráž, hlídka

doba 3 hodin), vigiliae, arum
stráže, péče, starost.

wigilo are bdím, bdělý jsem;
pečuji, starám se; za bdění opa
třuji, vykonávám.

wiginti neskl. čís/. dvacet.
vigintiviri, orum m sbor dvaceti

nižších úředníků městských.
VÍgOr, is m svěžest, síla životní,

živost, čilost.
vilis, e'adj. laciný, bezcenný.
wilitas, tis f láce, malá cena.
willa, ae f statek venkovský,

dvůr, letohrádek.
vwillico(r), are statek spravuji,

jsem šafářem.
villicns, i m správce, šafář.
willosus 3.adj. chlupatý, huňatý.
willula, ae /stateček, letohrádek.
willas, i m chlupy, Brat,
vimen, inis » proutek, proutí,

pletivo.
wyimentnm, i » v. předch.
Viminális collis jeden ze sedmi

„pahorků říms.
vimineus 3. adďj. proutěný.,
vlnaceus, i m zrno vinné.
vinália, ium 2 slavnost vinařská

22. dubna a 19. srpna.
vinarius 3. adj. vinný; vinaria,

orum džbányna víno.
vincio, ire, nxi, netum váži,

„ovazuji, poutám.
vinco, čre, vici, victum vítězím,

přemáhám. překonávám; přejíti;
vicfus pohnut, dav se obměk
čiti; vítězně dokázati; vyhráti.

wincůlnm, i » pouto, stužka,
tkanice; pl. okovy, vězení,
vazba.

Vindělici, orum m kmen germ.
v nyn. Badensku, Wiůůrtem683]| L-Č.

vipěrinus

bersku, sevvých. Švýcarsku a
Tyrolsku.

vindemia, aef vinobraní; výnoa,
výtěžek hroznů.

vindemiator, is m vinař.
Vindex, icis c ochránce, mstitel,

osvoboditel.
vindicátio, onis f chránění, msta.
vindiciae, arum /f právní vymá.

hání něčeho; vindicias dicera
spornou věc přiřknouti.

vindico, šre soudně se domáhám,
stíhám, vlastním si; chráním:;
osvoboditi, zachrániti; trestám,
mstím; in"libertatem v. vysvo
boditi.

vindicta, ae f hůl, kterou pro
pouštěný otrok býval (lehce)
udeřen; ochrana, obhájení;
trest, msta. [belg.

Vindonissa, ae f m. v Gallii
vinea, ae f vinice; loubí, pří

střeší k ochraně vojáků.
vinetum, i n vinice.
vinitor, is m vinař. (opilství.
vinělentia, ae f opilost z vína,
vinělentus3. adj. vínem opilý,

opilý.
vinosus 8. adďj. vína milovný,

pití oddaný; vína plný.
vinam, i z víno; pití vína; per

vinum v opilství.
vřóla, ae f fialka; barva fialová.
violábilis, e ad). porušitelný, ra

nitelný.
vičlárium i 2 pole, záhon fialek.
vičlátio, Onis f porušení, po

skvrnění.
viělátor, is m rušitel, hanobitel,
vičlens, tis adj. prudký, násilný.
vřělenter adv. násilně, prudce.
vičlentia, ae f prudkost, násil

nost, dravost.
vičlentus3. adj. prudký, násilný,

bouřlivý.
vičlo, are ublíšiti, uraziti, zne

uctíti, porušiti.
vipěra, ae / zmije, had.
vipěreus 3. ad). zmijí, hadí.
vipěrinas 3. aďj. v předch.
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Vipsáníns

Vipsánius, M. Agrippa důvěrník
Oktavianův a slavný vojevůdce
i spisovatel,

wir, i m muž; manžel; vojín, pěší
vojín (eguites virigue).

vírágo, inis f/ mužatka, rekyně.
Virbius, i m příjm.Hippolytovo.
víreo, 8re, ui zelenám 8e; jsem

čerstvý, čilý.
víresco, čre (za)selenati se.
virga, ae/ prut; sazenice; hůl;

kostě; barevný pruh na šatě.
virgátus 3. pruhovaný.
virgětum, i n proutí, křoví.
virgeus 3. adj. proutěný.
virginalis, e adj. panenský.
virgfneus 3. adj. panenský; v. |

sagitta Dianin; ara Vestin; v.
domus Vestálek; v. liguor z
pramene Virgo; v. volucres
harpyje.

virginitas, tis f panenství.
Virginius, i L. otec Virginie

decemvirem Appiem Claudiem
pronásledované, tribun lidu;
A. V. právník; L. V. vojevůdce
v Germanii za Nerona, pozd.
kollega Nervy.

virgo, Inis f panna, dívka;
(agua) Virgo pramen Agrippou
do Ríma vedený ; V. souhvězdí
Panny. [hůlka,

virgůla, ae f proutek, ratolest,
virgultum, i » plur. proutí;křoví.
Víriathus, i m vůdce Lusitanů.
víridárium, i z sad, park.
víridis, e aďj. zelený, zelenavý;

svěží, mladý.
vřriditas, tis f zeleň, svěžest

mládí, květ.
vírido, šre zelenám se. (ský,
Viridomárus, i m šlechtio aeduj
Viridovix, icis mvůdce Venellů.
virilis, e adj. mužský, mužný;

est mea pars virilis jest mou
povinností; pro virili parte dlo
míry povinnosti.

virilitas, tis / mužnost. [srdnatě.
viriliter adv. mužsky, mužně,685)| L.-Č.

Vítellius

vfritim adv. po muži, po jednom,
jednotlivě, zvláště.

Viromandui, orum m (Vermand)
kmen belg. mezi Skaldou a
Isarou.

virosus 8. aďj. smradlavý, čpící.
virtus, tis f mužnost, ctnost,

statečnost, pl. výtečné vlastno
sti, hrdinské činy.

Virus, i » sliznatá, jedovatá te
kutina, jed.

vis, vim, vi, pl. vires, ium síla,
násilí, moc; podstata, obsah,
význam, smysl; účin, působivost;
množství, přesila; plur. sbory
vojenské; robur virium jádro
vojska.

viscátus 3. lepem potřený.
viscera v. viscus. [masa.
visceráatio, onis f veřejné dělent
viscum, i n jmelí; lep.
viscus, eris » útroba; plur, útro

by, vnitřnosti, vnitřek, nitro;
maso; de visceribus suis 8atis
facere dle své možnosti, barba
rorum viscera zásobárny.

wisio, onis f vidění; zjev; před
stava.

visíto, are navštěvuji.
VISO, Šre, (si), — vídám, prohlí

žím, pozoruji; navštěvuji.
visum, i » zjev, zjevení, vidění,

sen; obraz, vjem.
Vísargis, ism Vesera,řekagerm.
visus, Usm pohled, vidění, zjev.
vita, ae / život, živobytí; způ

sob života; životopis; vitam
pono život položiti, ducha vy
pustiti. [vyhnouti.

vitabílis, e adj. čemu se nutne
vitabundus 3. vyhýbající se.
vitalis, e adj. životní, životo

dárný, života schopný.
vitátio, onis f£vyhýbání se, stra

nění se.
Vítellia, ae f m. Aeguů.
Vitellius, a rod říms.: L. V. za

Tiberia správce Syrie; A. V
syn jeho, správce Afriky za
Nerona, r. 68. císařemprovolán ;
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vřtellis

adj. Vitelliánus 3., pl. vojíni-ovi.
vitellus, i m žloutek.
viteus 3 adj. révový; pocula v.

plné vína.
vitio, are kazím, porušuji, hano

bím, zneuctívám.
vítíosé udv. chybně, nesprávně,

převráceně.
vitiositas, tis f zkaženost,
vitiosus 3. adj. chybný, plný

chyb, špatný, zkažený.
vitis, is / réva; hůl révovájako

odznak cenfuriona.
vitisátor, is m sazeč révy.
vitium,i «vada, chyba; poklesek,

vina; vitio proti auspiciím; in
vitio esse hany zasluhovati, bý
ti kárán.

vito, are vyhýbám, varuji, chrá
ním se; ujíti, uniknouti.

vitreus 3. adj. skleněný, kři
šťálový: hostis šachová figurka;
průhledný, jasný, čistý; modra
vý; (fama stkvělá; fortuna
křehká.

vitricus i m otčim.
vitrum, i » sklo, křišťál; boryt

barvířeký.
vitta, ae / stuha, vínek.
vittátus 3. stuhou ovázaný.
vitňla, ae f tele, jalovice.
vitůlinus 3. ad. telecí; vitulina,

ae f telecí maso.
vitůlus, i m tele, hříbě, mládě.
vitůpěrabilis, eadj. hany hodný.
vítůpěrátio, onis / hana, po-,

potupa.
viítňpěrátor, is m hánce, tupič.
vitůpěro, are haním. tupím,laji.
vivárium, i » nádržka na ryby,

sádka; obora, zvěřinec; in v-a
mittere — dary hlědéti získati.

vivax, cis adďj. dlouho žijící,
života schopný, trvalý, živý,
mocný.

vividas 3. adj. oživený, živoucí;
plný života, čilý, bujarý.

vivírádix, cis f/ sazenice róvová
s kořenem.687)| L.-Č.

Volcae

vivo, čre, xi, žiji, živ jsem
trvám; živím se.

vivus 3. adj. živý, na živu; de
vivo detrahere z jistiny bráti ;
ros v. čerstvá, sulfur v. pří
rozená, caespes zelený.

VÍX adv. sotva, stěží [slůvko.
věcábňlum, i n název, jméno,
vocális, e aďj. znící, zvučný,

mluvící, zpívající; subst. / 8a
mohláska.

Vocátes, ium m kmen aguitanský
na lev. břehu Garumny již. od
Burdigaly.

vocátus, ús 7%volání, za-.
Voccio, onis m král norický,
Vocetius mons hora v Gallii

belg. (Bótzberg v kantonu bern
ském).

věcifěror, ri volám, křičím.
věcito, áre jmenovávati; silně

volám, křičím.
věco, are volám, jmenuji, zvu,

nazývám, vzývám (deos); ozna
muji (pluviam); před soud vo
lám; zvu ke stolu; vyzývám
(servos ad libertatem +,na souboj,
k zápasu vyzývám; in suspi
cionem, periculum uvésti; od
kazuji (ad senatum ); in cal
culos v. účtuji; ad calculos ke
skládání účtů volám; in crimen
v. obviňují.

Vocontii, orum m kmen gallský
v Provincii na lev. břehu Rho
danu mezi Isarou a Druentií,

vocůla, ae / hlásek.
věla, ae / hrst.
Volandum, i « tvrz v Armenii.
Vělňterrae, šrum/m. v Etrurii;

adj. Věláterranus 3. (stálý.
vělaticus 3. adj. okřídlený; ne
vělátilis, e adj. okřidlený, ry

chlé; pomíjející, prchavý.
vělatus ús m let.
Volcae, rum m národ v Pro

vincii mezi Pyrenejemi a Rho
danem: 1. V. Tectosages na
jihu; 2. V. Aremorici sovero
vých. od nich až k Rhodanu.
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Voleňlom
Voleňlo, onis m m. v Gallii Narb.
Voleátins C. Tullus velitel po

sádky hlídající. most rýnský.
voléma pira druh velikých

hrušek.
volens, tis aďj. ochotný, rád;

příznivý, nakloněný; vhod.
vělito, are létám,poletuji, těkám,

harcuji.
volo, re létám, letím, spěchám.
vělo, velie, vělui choi, přeji si;

stanovím, určuji (deservis guae
ri); věřím, miním, tvrdím (in
virtute vim esse).

Vologesus, i m král Parthů.
věloues, um mdobrovolníci (otro

ei po bitvě u Canen k vojsku
se dávající).

Volsci, orum m kmen v Latiu.
Volsinii, orum m m. v Etrurii

(Bolsena);04j. Volsiniensis, e.
Voltumna, ae./ bobyněspojených

obcí etrurských.
Volturnum, i » m. v Kampanii

(Volturno).
Volturnus, i m řeka v Kampanii.
volubilis, e adj. točící se, krou

žící; rychlý, hbitý; nestály.
volubilitas, tis / rychlý, krou

živý pohyb; zaokrouhlení (ca
pitis); rychlost; nestálost,

věolubiliter av. 7 rychlémspádu.
volůcer, cris, e adj. létavý, okří

dlený; rychlý; prchavý, nestálý ;
8uhar. Volucris, is f pták.

vělimen, inis « kotouč, svitek,
svazek, spis, kniha; oběh (si
derum).

Vělumnius, a rod říms.: Volnm
nia, cčhof Koriolanova, jiná
přítelkyně Antoniova; T. V-us
konsul za bojů se Samnity;
P. V. přítel M. Bruta.

věluntárias 3. adj. dobrovolný;
8u'al. dobrovolník.

věoluntas,átis / vůle, přání ,úmysl, |
záměr, smýšlení; dobrá vůle,
ochota; svolení; poslední vůle;
ad v. perduco na svou stranu
přivádím.689]| IL.-Č.

votum

věluptárius 3. adj. rozkošnický,
smyslný.

věluptas, tis f rozkoš, slast; po
žitek ; potěšení,

Volusenus C. Guadratus tribun
vojenský, náčelník jízdy Cae
sarovy. [ceronův.

Volnsins, i m ©. stoupenec Ci
Volustána, Orumn domácí název

horstva Kambunského v Thes
ealil.

volitábrum, i n kal, bahno.
vělutatio, onisf kolotání, válení

se.
věliito, are válím, otáčím, ku

tálím; vocem šířím, vydávám;
pass. zabývám se; cvičím 86;
animo v. přemítám ; animum v.
zaměstnávám.

volva, ae / materník vepřový
jako lahůdka.

volvo, čre, vi, tum valím, to
čím, otáčím, rozvinuji; errorem
v sem tam ae točím; povaliti
(semineces); meu. válím Be,
hrnu se, valím se, točím se,
převaliti se, o čase: proběh
nouti, uplynouti ; o Sudičkách:
přísti; sententias verbis vyvíjeti,
uvažuji, přemítám.

vómer, is m radlice.
věmítus, is m vrhnutí, dávení,

zvracení. [chrlím, soptím.
věmo, čre, ui dávím, zvracím;
vorágo, inis / propast, hlubina,

vír, tůň; přen. marnotratník.
věrax, cís aďj. žravý, hlt=vý.
Vorénus, L. conturio Caesarův.
věro, re pohlcuji, hltám, žeru.
Vosěgos, i m pohoří v nyn. El

sasku (Vogesy).
votivus 3. adj. zaslíbený, zasvě

cený; preces v-ae sliby.
vótum, i » elib, předmět zaslí

bený; žádost, přání (hoc erat
in votis toho jsem si přál) vota
reddere splniti; vota debere
dlužen býti; voti damnor přá
ní svého dosahuji ; voti compos
jemuž přání se splnilo.
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věveo Zóopyrus

věveo, re slibuji, za-, posvěcuji;
přeji.

WoX, cis f hlas, zvuk, slovo, vý
rok ; výslovnost, přízvuk; plur.
křik, prosby.

Wulcánus, 1 m bůh ohně a prací
zkovu,syn Jovův,choťVeneřin;
ad, Vulcánius 3.

wulgáris, e aďj. obeoný, oby:
čejný, všední. našeč.

wulgátor, is m prozrazovač, roz
wulgatus 3. obecný, obyčejný;

obecně známý, známý.
wulgo, re v lid uvádím, uve

řejňuji, rozhlašuji, oznamuji,
obecně přístupným činím.

vulgo aďv. všeobecně, vůbec.
wvulgus, i » lid obecný, dav,

chátra, luza.

vulněratio, onis / poranění.
vulnero, re raniti.
vulnificna 3. ad). poraňující,
vulnus, čris n rána, poranění:

zářez, roztržení (calcei), díra
(scuti); škoda, nehoda, ztráta.

vulpes, is f liška.
vultňosus 3. adďj. o řeči: affek.

tovaný, strojený.
vultur, is m sup.
Vultur (Volt.), is mhora vApulii,
Vulturcius, im L. spoluspiklenec

Katilinův.
vulturius, i m sup, dravec.
Vulturnus, ventusvítr jihových,
vultus, (ism tvář, obličej, pohled;

přísný pohled; vzezření, zjev;
vultus trahere mračiti se.

vulva v. volva.

X.
Xanthippé, 68sf manželka So

kratova.
Xanthippns, i m vůdce kartha

ginský; oteo Perikleův.
Xantho, is / nymfa mořská.
Xauthns, i m řeka v Troadě;

ř. v Lykii; ř. v Epeiru.
Xěnocrňtěs, is m žák Platonův z

Chalkedona,
Xěněphěněs, is m filosof řecký

z Kolofona, zakladatel školy
eleatské.

Xčněphon, tis m Atheňan, voje
vůdce a dějepisec,žák Sokratův;
Xenophonteus 3.

Xerxes, is m král perský.
Xýliné come f ves v Pamfylii.
Xýnine, arum / ř. v lfalii.
Xystus, i m (-am, i ) nekryté

sloupořadí ku procházce.

Z.
Zacynthus, i f (Zante)ostrov vJons. moři.
Zňleucus. imzákonodárce Lokrů.
Záma, ae £ m. v Numidii.
Zancle, 88s/ starší název města

Messany na Sicilii; adj. Zan
claens 3.; 2. arena —=Sicilie;
Zanclělus 3.

Zelagium, i n mys na Euboi.
zelětýpia, ae f žárlivost.
Zěno, Onis m zakladatel školy

stoické; epikureovec.
Zěvhýrion, i n mys v Kilikii,

691] L-Č.

zěphřrus, i m vlažný vítr zá
padní, vítr vůbec, větřík,

Zetes, ae m syn Boreův.
Zethus, i m syn Jovův a An

tiopin. (řecký.
Zeuxis, is (dis) m slavný malíř
zona. ae Jf pís, opasek, pás

Orionfiv; pásmo zemské.
zonárins, i m pasíř, hotovitel

opasků, měšců.
Zopvrus, i m Peršan, pomocník

Dariňv při dobytí Babylona;
slavný fysiognom.
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Dodatky a opravy.
Na sl. 23..přidej: aggero, áre nakupiti, nahromaditi, nasypati

aggero, čre, ssi, stum přináším; zveličuji.
82. ke slovu amfractus dodej význam „oběh“.„35.„| andodejvýznam„zda“.
87. přidej: dnímosus 3. adj. srdnatý, zmužilý; prudký, vy

zývavý, nevázaný.,
37. antěrursor, is m plur. předvoj.

„ 38. antělucánus 3. adj. před světlem denním.
přede dnem. až do dne.

„ 48. n appropero re urychliti.
„82 aspergo, inis / postřiknutí,pokropení.
„ 53. assessor. is m přísedící.
„ 58 ke "slovu assiduus dodej: občané 1. tř.
» 63. místo Babylon nad Fufratem čti nad Eufratem,
„ 76. calamitiose, calamitiosus čti calamitose. ca

lamitosus.
„» 78. má zníti: canesco bělám se.
„ 90. přidej: cerebrum, i n mozek.
„ 97.. Cito, are v rychlý pohyb uvádím, poháním;

předvolávám, povolávám, cituji.
„» 85. u hesla causa čti vyšetřování.
„107. + „| commoditas doplň „pohodlí“.
„108., „| Gomparátio doplň „zjednání“.
„117. doplň: confůisio, onis / alití, změtení, zmatek
„ 122. consěnas 5. adj. souzvučný.
„ 122. consoOpio, ire omámiti, uspati.
„ 138. coryýtus, fi m toulec.
„ 145. k heslu declinatio: uhnutí se.
„ 155. depeculor, dri loupím, plením.
„ 160. detestabilis, e adj. hrozný.
„ 174. diversitas, tis £ protiva, neshoda, různost.
„ 179. k heslu dumtaxaí: aspoň.
„ 220. ficus, i " fíkovník, fík.
„ 225. fluviatilis, e adj. říční.
„ 242. pod heslem Gorge čti proměněná.„248.»| grandescom.ro-tučtirostu.
„ 358. n " manus m. na ruhy čti na ruby.
»„ 395, » noto m. háním čti haním.
„ 406. doplň: obstita, orum 2 věci, do nichž hrom udeřil.
7 406, pod heslem obstringo. m. zavazuj' čti zavazuji.
»1 499, ovile čti Římané.
„ 428. Paphlagonia m. pobřežf čti pobřeží.

429. pario čti získávám.
447. erlito m. šťastně čti šťastné.
„ 466. isistratides čti Římanů.
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abakus adlibitum

A.
abakus (abacus)vrohní deska na

hlavici sloupové. [ka.
abbreviatura (abbreviatio)zkrat
abdikace (abdicatio) sřeknutí se.
abdominalní (abdomen) břišní,

podbřišní.
aberrace (aberratio) zbloudění,

vzdálení se, úchylka (zvl. světla).
abiturient (nlt. abítvrire chtíti

odejíti od lat. abiturus) žák
vychodivší úplně školu a ústav
opouštějící.

abjudikace (abiudicatio) odsou
zení, soudní odmítnutí.

ablativ (casus ablativus, auferre)
pád šestý, odpovídající čes.
lokálu a instrumentálu.

abnormita (abnormis) nepravi
delnost. |ný.

abnormní nepravidelný, odchyl
abolice (abolitio) odstranění, vy

mazání. (kletí, ošklivost.abominace| (abominare)| pro
abrogace (abrogatio) zrušení.abrupce(abruptio)| roztržka;

v hudbě: náhlá přestávka.
absence (absentia) nepřítomnost.
abscess (abscessus, abscédo o

věcech z těla vylučovaných)
puchýř, vřed.

absoluce (absolutio)eproštění,do
končení, rozhřešení.

absolutismus (absolutus)neome
zená vláda.

absolutistický (absolutus) neo
mezené vlády se týkající.

absolutní (absolutus) úplný, do
konalý, naprostý.

absolvovati (absolvere) dokon
čiti; rozhřešiti, [pohltiti,

absorbovati (absorbeo)vstřebati,
absorpce (absorbeo) pohlcování.

1] L.-Č.

abstinence (abstinentia) zdrželi.
vost, zdržování se čeho.

abstinent (abstinens) kdo zdržu
je se pití lihovin.

abstrahovati (abstraho) odtaho
vati; nehleděti k něčemu.

abstrakce (abstractio) odnímání
znaků pojmu, činění odtažitým.

abstraktní (abstraho) odtažitý.
abstraktum (abstraho) slovo,

pojem odtažitý.
absurdní (absurdus) nesrovnalý,

protismyslný, nesmyslný.
abusus (abusus) zneužití.
adakce (adactio) donucení, ome

zování.
adaeguatní (ad, aeguatus) při

měřený, vyrovnávajicí 8e.
adaptace (adapto) přizpůsobení;

oprava, ú-.
addice taddo) sčítání.
adempce tadimo) odnětí.
adept (adeptus, adipiscor) zasvě

cenec v nějaké umění.
adhaese (adhaesio) přilnavost.
adjektivum (adicio) jméno pří

davné.
adjunkce (adiungo) připojení.
adjunkt (adiunctus) příručí, po

mocník.
adjurace (adiuratio) přísahání,

zaklíniní.
adjustovati /nlt. adiustare, lí.

ad, iustus) náležitým oděvem a
výzbrojí opatřiti.

adjutant (adiuvo) pobočník.
adjutum (adiuvo) příspévek naivobytí, plat nižších úředniků.
adlát (ad latus), pobočnik, po

mocník („pravá ruka“).
adlibitum (ad, libet) dle vůle,

jak libo.
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administrace

administrace (administro)správa.
administrativní(administro)sprá

vy se týkající, správní. ce.
administrátor (administro)správ
adnotace (adnotatio) poznámka.
adopce (adoptio) přijetí za svého.
adoptace v. předch.
adoptovati (adopto) za vlastního

přijmouti.
adorace (adoro) projevení hlu

boké úcty, uctívání.
adorovati adoro) hlubokou úctu

projevovati.
adulace (adulatio) lichocení.
advent (adventus) příchod, doba

(čtyř neděl) předvánoční.
adverbium (adverbium)příslovce.
adversativní (adversor) odpsro

vací. [stupce.
advokát (advocatus) právní zi
aegunator (aeguus) rovník.
aeyuatorialní rovníkový.
aeguipolřlence (aeguus, polleo)

rovnoplatnost,
aeguita (aeguitas) slušnost, pří

měřenost. [noplatnost.
aeguivalence (aeguus,valeo) rov
neuuivalent věc, hodnota rovné

ceny, náhrada. [odhad.
aestimace (aestimatio) ocenění,
afftekce (affectio) dojímání, do

jem, pocit; vášeň.
affekt (aifectus) dojem, pocit;

vášeň.
affektace 'affecto) strojenost.
affektovanost v. předch,
afflektovati (affecto) strojeně si

vésti.
affinita (affinitas) příbuzenství.
affirmace taffirmatio) tvrzení.
affirmativní (affirmo) tvrdicí,
agencie (agens, ago) věci něco

působící.
agenda (ago)co jest konati, obor

činnosti.
agent (agens) jednatel.
agglomerát (agglomero) shluk.
agglutinace (agglůtino: přilnutí.
aguregát augrego) spojenina,

souhrn, shluk.

8] L.-Č.

aktivovati

aggressivní (aggredior) útočný.
agilní (agilis) činný.
agilnost (agilitas) hybnost, čin

nost, pracovitost.
agitace (agitatio) činnost, půso

bení pro něco; podněcování,
agnát (ad — nascor) příbuzný se

strany otcovy.
agnoskovati (agnosco) poznati,

totožnost zjistiti.
agrární (agrarius) pozemkový;

rolnický. [dělství.
agrikultura (agricultura) země
akce (actio) činnost.
akcelerace (acceleratio)zrychlení,
akecnt caccentus) přizvuk.
akcentovati přízvukovati.
akcept (accipio) přijetí.
akceptace (accepto) přijetí (ná

vrhu). (směnky,akceptant(accepto)| příjemce
akcesse (accessio) příbytek, při

růstek. celářský.
akcessista (accedo) úředník kan
akcessit (accedo) cena vedlejší

téměř rovná ceně hlavní, dru
há cena.

akklamace (acelamatio) volání;
volba a — cí ústní v., zdvi
žen:m rukou. (způsobení.

akkomodace (accommodatio)při
akkotmodovati (accommodo)při

způsobiti.
akkumulace (accumulatio) na

hromadéní.
akkumalátor (accumulator)hro

madič, přístroj, v němž uměle
nahromaďujeme jisté množství
energie, abychom jí později neb
na jiném místě vhodně užili,

akkurátní (accuratus) přesný.
akkusativ (aceusare) čtvrtý pád.
akt (actus)jednání, dějství,výkon.
akta (actum) co vykonuno; spisy

úřední (projednané).
aktiva (ago) jmění.

aktivita (6g02 činnost,aktivní (ago) činný.
aktivovati (activus) v činnost,

platnost uvésti.

[služba.
činná
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aktivum appeťit

aktivum (activus) činný rod.
aktuální (actualis) skutečný, čin

ný, ú-.
akutní (acutus) prudký.
akvarel (agua) malba vodovými

barvami.
akvarium (aguarium)umělá ná

držka vodní ku přechovávání
vodních zvířat.

akvisice (acauisitio) nabytí ně
čeho, přirůstek.

album (albus) sbírka podobizen,
památník. [-aný.

albuminový (albumen) bílkový,
alibi (alibi) přítomnost jinde;

důkaz, že obžalovaný nemohl
čin spáchati, protože byl toho
času jinde.

alimentace (alimenfum) živení,
vydržování.

alliterace (ad, littera) stejnozvu
kost náslovných hlásek.

alterace (nlt. alteratio) změna;
vzrušení duševní.

alternativa (alternus) volba me
zi dvěma věcmi, jež jsou v po
měru protikladu.

alumnát (alumnus) ústav pro
vychovávání i stravování cho
vanců, zvl. pro stav kněžský.

alveola (alveolus) lůžko zubu.
alveolární (alveolus) dolnopod

nební (hlásky).
amaní (amans, amo) milenec.
amanuensis (a manu) pomocník

(při psaní); sekretář, úředník
knihovny.

ambice (ambitio) ctižádost, touha
po úřadu, po vyznamenání.

ambit (ambitus) ochoz.
ambulance (ambulo) polní, pře

vozná nemocnice.
amplifikace (amplificatio)rozve

dení, rozšíření.
ampule (ampulla) lahvička ma

olej; nádoba na křižino.
amputace (amputatio) odnětí ně

kterého údu.
amputovati (amputo) od-, uříz

nouti, úd odníti.

5) L.-Č.

animální (animalis) živočišný.
animovati, -aný (animo) živým

učiniti, oživiti.
annalista (annalis) letopisec.
annály (annalis) letopisy.
annáty (annus) vedlejší příjmy

církevní z neosazených obročí.
annektovati (annecto) připojiti.
annexe (annexio) připojení ně

jakého území.anniversarinm| (anniversarius).
mše ve výroční den úmrtí.

annuita (nlf. annuitas, lt. aunus)
roční splátka.

annulace (annulatus) zrušení.
annunciace (ad, nuntio) ohlášení,

zvěstování,
antecedence (antecedo) co před

chází, předchozí děj, podmínka.
antediluvialní (ante, diluvium)

předpotopní.
antependium (ante, pendeo) po

krývka oltářní.
antepenultima (ante, paenulti

mus) předpředposlední slabika
(třetí od konce).

anticipace (anticipatio; ante ca
pio) předjetí, předejití.

anticipovati (anticipo) napřed
ráti. [starodávný.

antický (antiguus) starožitný,
antika (antiguus) umění staré,

umělecký předmět starý.
antikva (antiguus) druh písma:

latinka (naproti ležaté kursivě).
antikvariát (antiguus) obchod

starším zbožím za sníženou
cenu.

antikvář (antiguarius)obchodník
se starožitnostmi,

antikvovati (antiguo) nechati
zastarati. činí.

apparát (apparatus) přístroj, ná
appellace (appello) odvolání,
appellační (appello) odvolací.
appellativum,-vní(appellativus)

jméno obecné.
appellovati odvolati se, dovolá

vati se čeho.
appetit (appeto) chuť k jídlu.
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applanace avulse

applanace (ad, planus) srovnání,
spořádání.

applanát (ad, planus) čočka ne
zkreslující přímek.

applaudovati (applaudo)tleskati.
applaus (applausus) potlesk.
applikace (applicatio)připojení;

užití; obvazchirurgický, ozdoba
na šatech. [přístavka,

apposice (appositio: ad, pono)
approbace(approbatio) schválení.
approbovati (approbo)schváliti,

za schopna uznati.
appropriace (approprio,ad, pro

prius) přivlastnění.
a priori a, prior) z domyslu,

= důvodů rozumových, nikoli
ze zkušenosti. divadlo.

arena (arena) zápasiště; letní
argument (argumentum) důkaz.
argumentace (argumentatio)do

kazování, důkaz
armatura (armatura) výzbroj,

výstroj. [vost, drzost,
arrogance (arrogantia) domýšli

Arioantní (arrogans)domýšlivý,rz
arterie (arteria) tepna, žíla ve

doucí krev od srdce.
artikul (articulus) článek,
artikulace (articulatio) článko

vání, rozčlenění. předek,
ascendent (ascendo) příbuzný,
aspirace (aspiratio) nároky, po

žadavky.
aspirant (aspiro) uchazeč.
aspirovaný vyslovený s ostrým

přídechem (h).
assanace (ad, sanus) upravení

nějakého místa vzhledem k zdra
votním požadavkům.

assent (assentio) odvod.
assertorický (assero) tvrdicí,

jisticí. [sedící.
ASSOSOD(a8se8s0r, ad, sedeo) pří

71

assignace, assignát (assignatio)
poukázka.

assimilace (assimilis) spodoba,připodobení.
assimilovati(assimilis) spodobití,
assistent (assisto) odborně vzdě.

laný pomocník, příručí,
assistovati (assisto)pomáhati při

nějakém úkonu.
associace (associo: ad,

sdružení, -ování.
assonance (assono) stejné znění,

stejnost samohlásek.
assumovati (assumo) přijmouti,

převzíti, nechati platiti.
assumpce (assumptio)návěst závěru.
astralní (astralis, astrum) hvěz.

dní, nebeský.
asyl (asylum)útočiště, útulek.
atavismus (atavus) utajená dě

dičnost. potvrzení.
attest, attestát (attestor)písemné
attrakce (attraho) spodoba; pří

tažlivost.
attribut (attribuo) přívlastek.
audience (audio) slyšení,
auditor(auditor) vojenskýsoudce.
auditorium (v. t.) posluchačstvo;

sál přednášecí, posluchárna.

Bocius)

spodní

augment| (augmentum)| pří
množek.

auktor, autor (auctor) spiso
vatel, skladatel.

aula (v. t.) sál, síň.
auskultant (ausculto) soudní

úředník (mezi praktikantem a
adjunktem).autorisace| (auctor)dovolení
k překladu spisu spisovatelem
samým dané.

autorita (auctoritas) vážnost,
osoba, úřad atp. vážnosti, moci
požívající.

avulse (avulsio) odtržení,
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bakalář oltát

B.
bakalář (stdlí.

bacca, laureus) mladý učenec,
jenž nabyl prvního stupně hod
nosti akademické.

bakchantický (bacchor) bujný,
rozpustilý.

balsám (balsamum) vonný olej,
vonná, léčivá šťáva.

beatifikace (beatus, facio) pro
hlášení za blahoslaveného.

benedikce (benedictio,bene, dico)
žehnání.

benefice (beneficium) statek cír
kevní, obročí; představení ve
prospěch někt. herce.

beneficiát (beneficium) držitel a
požívatel obročí.

benevolentní (benevolus) laska
vý, příznivý.

bestialní (bestialis,bestia)surový.
bestie (bestia) divoké zvíře; su

rový člověk.

baccalaureus, biformní (biformis) dvojtvarý.
bifurkace (bifurcus) rozdvojení.
bikonkavní (bis, conoavus)dvoj

dutý. [vypuklý.
bikonvexní (bie, convexus) dvoj
bikvadratický (bis, guadratum)

čtvereo čtverce, dvakrát na dru
hou povýšený.

bipartice (bis, partio) rozdvojení.
bohemismus (Bohemum)užívání

slov neb vazeb českých v jazy
ku cizím.

bonifikace (bonus, facio) náhra
da, odškodnění.

breviář (breviarium) modlitební
kniha katol. duchovních.

brutální (brutus) zhovadilý, su
rový.

brutalita, -nost surovost.
bulla (v. t.) slavný přípis pa

pežský.

C.
celebrita (celebritas) slavná věc,

slovutný muž.
celebrovati (celebro)

mši sloužiti.
celibát (caelebs) bezženství.
censor (v. t.) posuzovatel, pře

hlížitel knih atp.
censura (censura) posuzování,

přehlžení; oznámení o nedo
statečném prospěchu žáka.

centesimální (centesimus) sto
dílný, setinný. (soustředění.

centralisace (centralis, centrum)

slavnou

centralisovati (centralis) sou
střediti, [odstředivý.

centrifugální (centrum, fugio)
centripetální (centrum, peto)

dostředivý.

9] L.-Č.

centrum (v. t.) střed,
ceremoule (caerimonia)posvátný

obřad. [ka.
certifikát (certus, facio) stvrzen
cesse (cessio) od-, postoupení

něčeho.
ciborium (v. t.) kalich na hostie.
cingulaum (v. t.) pás kněžský.
cirkulář (circulor) oběžník.
cirkulovati (circulor) kroužiti,

obíhati. (zvuk průtažný.
circumflex (circum, Aecto) pří
cirkus (v. t.) místo, kde se ko

nají představení s koňmia tělo
cvičná. [vodu.

cisterna (cisterna) nádržka na
citát (cito) doslovné uvedení vý

roku, místa atp.
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citovatí deklamace

citovati (cito) slovně uváděti.
eivilisace (civilis) nabytí ušlech

civilisovati (civilie) vyšší vzdě.
lanost zaváděti.tilejšíchmravů,vyššívzděla-| civilista(civilis)občan,nevoják.

nost. civilní (civilis) občanský.

D.
dalmatika (Dalmaticus) roucho

mešní s krátkými rukávy.
damnace (damnatio) odsouzení,

zatracení,
dativ (dativus, do) třetí pád.
datovati (datum, do) den vyho

tovení, odeslání připsati.
datum (datus, do) — dáno; ur

čení doby a místa listiny; věc
daná, zjištěná, jíž možno k dal
šímu zpracování užiti.

debellace (debello) úplné pře
možení. lost.

debilita (debilitas)slabost, ochab
debitní (debeo) dlužní.
decennium (decem, annus) de

sítiletí. ný.
decentní (decens) způsobný, sluš
decentralisace (de, centrum) od

loučení od středu, opak cen
tralisace.

deci- (decem) předpona zname
nající desetinu míry neb váhy.

decidence (decido) úpadek.
decimace, -ování (docimatio,decimus)odpravení© každého

10. muže,
decimální (decem) desetinný.
decisivní (decisio) rozhodující.
dedignace (dedignor) opovržení.
dedikace (dedicatio) věnování,

připsání.
dedukce (deductio) odvození.
dedukovati (deduco) odvozovati,

vy-.
defatigace (defatigatio) únava.
defekce (defectio) odpadnutí;

ubývání sil.
defekt (defeotus) nedostatek, va

da, schodek.

11] L.-Ď.

defendent (defendo) obhájce.
defenestrace (de,fenestra)svržení

s okna.
defensivní (defendo) obranný.
defensiva (defensio) obrana, stav

obranný.
defervescence (defervesco) kle.

sání horečky.
deficit (deficio) nedostává ase;

schodek.
defigurace (de,igura)znetvoření.
definice (definitio) vymezení, vý

měr. (rozhodný.
definitivní (definitivus) stálý,
definovati (definio) vymeziti, vý

měr podati. [se,
deflektovati (deflecto) odchýliti
deformace (deformo) zrůdnost,

znetvoření.
deformita (deformitas)zrůdnost,

znetvoření, [ření,
defraudace (defraudo) zpronevě.
defraudant zpronevěřitel.
defrugovati (de, frugi) vysilo

vati (půdu).
degenerace (degenero) zvrhlost.
degradace (degradatio) snížení

(v důstojnosti). [vzíti.
degradovati snížiti, důstojnost
degressivní (degredior)sestupný.
degustace (degusto) okoušení.
dehortace (dehortor) varování.
deifikace (deus, facio) zbožnění

vzdávání božské úcty člověku).
deismus (deus) rozumová víra

v Boha tvůrca beze Zjevení.deistastoupenevdeismu.| [vy.
dekapitace (de, caput) stětí hla
deklamace (declamatio) umělý

přednes (básně neb řeči).
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deklamator difference

deklamator (v £.) přednašeč.
deklamovati přednášeti.
deklarace (declaratio) projevení,

prohlášení, osvědčení.
deklinace (declino) sklon; sklo

ňování.
deklivní (declivis) skloněný.
dekolorace (de, color)odbarvení,
dekom posice (de, compono) roz

klad. zdoba.
dekorace (decoro) okrášlení, 0
dekorovati zdobiti.
dekrescence (decresco)ubývání,

umenšování. (ustanovení.
dekret (devretum) rozhodnutí,
dekursivní (decnrsus)splatný až

po uplynutí lhůty.
delace (delatio) udání,
delegace (delegatio) sněm; sbor

rozhodující o opolečných zále
žitostech říše.

delegát (delego)vyslanecjakožto
zástupce nějakého spolku; člen
delegací.

delekce (delectus) volba, výběr.
delektace (delectatio) zábava,

požitek. [vací.
deliberativní (delibero) uvažo
deligace (deligo) obvázání (rány).
delikt (delictum)přečin,poklesek.
delinovati (delinio) nakresliti,

načrtnouti.
delinkvent (delinguo)provinilec,
delirium (deliro) blouznění,
demisse (demissio) vzdání

úřadu.
demonstrace (demonstratio)uká

záni, popis: okázalé jednání.
demonstrovati (demonstro) u-,

dokazovati, okázale jednati.
demoralisace (de, mores) pokles

nutí mravnosti, znemravnění.
demoralisovati znemravniti,zka

ziti [šlechtictví.
denobilitace (de, nobilis) ztráta
denominace (denominatio) po

jmenování.
denunciace (denuntiatio) ozná

mení, udání.
denanciant (denuntio) udavač.

18] L.-U.

dependence (nit. dependentia, de
pendeo) závislost, příslušenství.

deponent (depono) ukladatel,
depopulace (depopulatio) vyhu

bení,. [vyhoštění.
deportace (deportatio) vyvezení,
deprehense (deprehendo) posti

žení.
depresse (depressio)

ochabnutí, sklíčenost.
deprimovati (deprimo) tísniti,

sklíčenost působiti.
deputace (deputo) poselstvo.
deputát (deputatum) naturální

požitek, pravidelný příjem ně
čeho místo platu.

derivace (derivatio) odvození.
derogace (derogatio) částečné

zrušení zákona.
descendence (descendo)sestupná

linie, sesrup, původ.
descendent (descendo) potomek.deserce© (desertio)© sběhnufí,

uprchnutí.
designace (designatio) pozname

nání, ustanovení. [líčenf.
deskripce (deseriptio) popis, vy
despekt (despectus) opovržení,

pohrdání. [beznadějnost.
desperace (desperatio) zoufalost,
destillace (destillo) překapování,

čistění; -ovati překapovati.
destrukce (destructio, destruoj

rozboření, zničení,
determinace (determinatio) vy

mezení, určení.
determinant (determino) určité

číslo pro kvadratickou formu
jiného čísla.

determinismus (determino) uče
ní, že vůle lidska neni svobodná.

detonace (detono)výbuch, dunění
(při zemetřesení).

detrakce (detractio) stržení, od
nětí. [pjatě ponížený.

devotní (devotus, devote) pře
diffamace (diffamo) pomluva,

nařčení. |ní, rozdíl,
difference (differentia) rozlišová

stlačení;
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diffuse

diffuse (diffundo) rozlití; prolí
nání. (Justinianových.

digesta (digero) sbírka zákonů
dikce (dictio) mluva.
dikcionář (stdlt. dictionarium)

slovník. rozkaz.
diktát (dicto) co se předříkává;
diktator atd. v. lat.-čes.
dilatace (dilato) zvětšení objemu.
diluvialní (diluvium) za doby

potopy.
diluvium (diluvium, diluvies)po

topa, vrstva zemská potopou
vzniklá.

dimense Vaieieoy rozměr.direkce (dirigo) vedení, směr;
ředitelství.

direktně (directe) přímo.
dirigent(dirigo) ředitel(hudební).
discesse (discessio)rozestoupení,

rozejití.
disciplina (disciplina) kázeň; —

nární kázeňský. [rozluka.
disjunkce (disiunctio) rozpojení,
diskretní (disoretus) tajný; pře

tržitý.
diskurs (discursus) řeč,rozmluva.
diskusse (discussio) úvaha, roz

mluva.
disparace (disparatio) rozlišení.
disparatní (disparo) různý.
dispense (dispenso) propuštění,

dovolení. [(světla).
disperse (dispergo) rozptýlení
disponent (dispono) kdo něčím

vládne. [s něčím.
disponovati (dispono) nakládati
disposice (dispono) rozdělení,

rozvržení.
dispntace (disputo) ústní uvažo

vání, rozmluva.
dissekce (disseco) rozčlenění,

rozdělení,
dissertace (dissertatio, dissero)

rozmiuva; písemní práce k do
sažení doktorátu,

dissidovati (dissideo) rozcházeti
se v názorech (náboženských);dissideuti© stoupencijiného
směru.

16] L.-Č

dubiosní

dissimulace (dissimulo) zatajo
vání, přetvařování se.

dissolutní (dissolvo) nevázaný,
výstřední.

dissonance (dissono)nesouzvuk.
distance (distantia) vzdálenost,
distinguovaný (distinguo) odli

šený, význačný; jemných mravů.
distinkce (distinctio) odliž jící

označení. [zpitvoření,

distorse otriotno) rozkroucení,distrikt (districtus) obvod, okres,
diurnista (diurnus) denní písař

(dostávající denní mzdu).

divergence (givereo) rozcházeníee, různoběžnost.
diversita (diversitas) různost,
dividovati (divido) děliti.
divinace (divinatio) tušení věcí

příštích, věštění,
divulse (divello) roztržení.

docent (dooeo) soukromý učitelna universitě. [mická,
doktor (doctor) hodnost akade
doktrina (v. t.) nauka, učení,
doktrinářství (doctrinalistheore

tický) nepraktické jednání pe
dantské.

dokument (documentum) důkaz,
listina průkazná.

dokumentovati listinami atp.
doložiti; dokázati,

dóm (domus) chrám kathedrální
nebo votivní.

domestikace (domesticus) zdo
mácnění (0 zvířatech).

domicil (domicilium) bydliště;
místo, kde se má zaplatiti
směnka,

dominanta (domino) vládnoucí
ton ve skladbě hudební.

dominovati (domino) panovati,
vévoditi.

dorsalní (dorsum hřbet jazyka)
zadojazyčný (hláska). [(penězi).

dotace (doto) věnování, nadání
dotovati nadati penězi.
dnál (dualis duo) číslo dvojné.
dubiosní (dubiosus) pochybný,

nejistý.
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duplika

duplika (duplex) odpověď obža
lovaného na repliku žalobcovu.

duplikace (duplicatio) zdvojení.

exaktní

duplikát (duplico) věo o dvou
exemnlarech; listina podruhé
vyhotovená.

E.
edice (editio) vydání,
edikt (edictum) vyhláška.
effekt (effectus) účinek, dojem.
effervescence (effervesco) šu

mění, unikání (plynu).
egoismus (ego) sobectví,

ejekce (eicio) vypuzení, vyvrhová
ekvilibrista (aeguilibris) umělec

umějící držeti rovnováhu.
ekvipolence (aeguipollens) ro

vnoplatnost. [práce.
elaborát (elaboro) vypracování,
elegance (elegantia) vybraný

vkus.
elegantní(elegans) vkusný, jem

néno mravu. (výběr.
elekce (electio, eligo) volba,
element (elementum)prvek, živel,

počátek.
elementární (elementarius) po

čáteční, (obecná škola); živelní.
elevace (elevatio, elevo) pový

šení, vyzdvižení.
elevátor (elevo) stroj zdvihací,

zdviž.
eliminace (elimino) vyloučení.
elise (elido) vypuštění.
elongace (elongatio, e, longus)

vzdálenost planety od slunce.
elokvence (eloguentia) výmluv

nost. [výron.
emanace (emano) vyzařování,
emancipace (emancipatio) vyma

nění, propuštrní z něčí moci;
snaha po dobytí nezávislosti
ženy

emendace (emendatio) oprava.
emeritní (emeritus) vysloužilý,

na odpočinku.
emerse (emergo) vynoření 8e.

17) L.-Č.

emigrace (emigro)vystěhováníee.
emigrant (emigro) vystěhovalec.
Eminence (emineo) titul kardi

nálů.
eminentní (eminens) vynikající.
emisse (e, mitto) vypuštění, vy

dání.
emoce (6emoveo)vzrušení duševní.
enervace (enervo) oslabení, vy“

sílení. [nesmírný.
enormní (enormis) ohromný,
enndace (e, nudus) obnažení, od

alení.
enumerace (enumero) výčet.
enanciace (enuntio) výpověď,

oznámení.
eradiace (e, radius) vyzařování.
erár, erární (aerarium) stární

pokladna, státu jako majetek
patřicí. (mení.

erekce (erigo) vztýčení, vzpří
erepce (ereptio) vyrvání, odnetí.
erose (erodo) rušivá moc vody.
erudice (eruditio) vědecké vzdě

lání, učenost.
eruovati (eruo) objeviti.
erupce (eruptio) výbuch.
essence (essentia) podstata; vý

tužek, tresť. (vání.
evakuace (e, vacuus) vyprazdňo
evaporace (evaporatio, 6, vapor)

vypařování,
evase (evado) uniknutí, výpad.
eventnalita (nlt. eventualis,mož

nost, It. eventus) možný pří
pad; eventuální případný.

evidence (evidens) patrnost, zřej=
most.

evoluce (evolutio) vývoj, rozvoj.
exaktní (exactus) přesný.
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exaltace extremita

exaltace (exalto) nadšení, citové
vzrušení.

exameu (examen) zkouška; €xa
minovati zkoušeti.

Excellence (excellens) titul stát
ních a vojenských hodnostářů.

excentrický (ex, centrum) vý
střední.

excerpovati (excerpo) výpisky
činiti; excerpta výtahy, vý
pisky.

excess (excessus)vybočenízmezí,
přestupek; přebytek tří úhlů
sfer. trojúhelníka nad dva
pravé.

exekrace (exsecratio)prokletí.
exklusivní (excludo) výlučný.
exekuce (executio) výkon (zvl.

soudního nálezu); poprava.
exekutivní mooc— výkonná.
exempce (exemptio) výjimka,

vynětí. (ný, důkladný.
exemplární (exemplum)příklad
exenplář (exemplar) jednotlivý

výtisk nebo kus.
exercírovati (exerceo) cvičiti.
exheredace (exheredo) vydědění.
exhibitní (exhibeo) k vyřízení

došlý. ženská.
exhorta (exhortor) řeč nábo
oxhumace (ex, humus) vykopání

mrtvoly.
exil (exilium) vyhnanství.
existence (exsisto) jsoucnost,

jistota.
existovati býti. [výkřik.
exklamace (exclamatio) zvolání,
exkluse (excludo) vyloučení.
exkomunikace (excommunica

tio, ex oommunis) vyloučení
z církve. (cerno) výměty.

exkrementy (excrementum, ex
exkurs (excursio) výlet; odbo

čení od vlastního předmětu;
přídavek.

exlex (ex, lex) mimozákonný.

ex offo (ex officio) z úřední po
vinnosti. [pjetí.

expanse (expando) rozpjetí, na
expedice (expeditio) výprava

rozesílka. ;
expense (expendo)vydání,náklad.
experiment (experimentum) po

kus; experimentální pokusný.
expert (expertus) znalec.
explanace(explanatiojvysvětlení.
explikace (explicatio) výklad

vysvětlení. [buch.
explose (explosio, explodo) vý
exponent (expons) ukazatel, zvl.

v mathematice u. stupně moc
miny neb odmocniny.

| exponovati (expono) vykládati,
vysvětlovati;
čemu.

export (exporto) vývoz.

vystavovati ně

exposice (expono) výklad, vy
stavení, výstava.

ex professo (profiteor) z povo
lání. © (vlastnění,

expropriace (ex, proprius) vy
expurgace (expurgo) vyčištění,
exspirace (exspiratio) úmrtí,
extabulace (ex, tabula) výmaz

z knih. [$ra, bez přípravy.
extemporální (ex tempore) s paextemporovatibez| přípravy

mluviti.
extense (extendo) rozšíření.
extensivní (extendo) rozeažity,

na venek působící.
extenuace (extenuo) vysílení.
externí (externus)vnější; exter

nista žák mimořádný.
extrakt (extraho) výtažek.
extraordinární (extraordinarius)

mimořádný.
extravagance vagor)

výstřednost.
extrem (extremus) krajnost.
extremita (extremitas)končettna.

(extra



fabrikace fanambulista

F.
fabrikace(fabricatio)tovární| flagrantní(Aagraus)palčivýz

výroba, prudký; patrný.
fábule v lat.-čes.
facit (facio) výsledek.
fakt (factum) čin, skutek, věc

daná, zjištěná.
faktický (facio) skutečný.
faktor (v. £.) činitel; zástupce

chefův.
fakulta (facultas) část university.
fakultativní nepovinný, nenu

cený.
falsifikát (falsus, facio) padělek.
familiární (familiaris) rodinný,

důvěrný, [menitý.

famosní (famosus)pověstný, znáfamulus (v. t.) sluha.
fascikl (fasciculus) svazek.
fascinovati (fascino) okouzliti.
fatalismus (fatum) víra v osud;

fatální osudný.
fauna (Fauna, sestra Faunova)

zvířena. [znivcem.
favorisovati (favor) býti pří
federace (foedus) spolek na zá

kladě smlouvy.
ferie (feriae) prázdniny.
ferment (fermentum) kvasidlo.
feudalismus(stdlt. feudalis)lennízřízení.
fideikomiss (fides, commifto)

svěřenský statek.fidelní(fidelis)| bezstarostný,
veselý. bování.

figurace (figuratio)tvoření; ozdo
fikce (fictio) smyšlenka.
finální (finis) konečný, účelný.
fingovati (ingo) předstírati.
firma (firmus) název obchodu.
fiskus (fiscus)pokladna cís.; po

klad státní.
fixní (fixus) pevný,stálý; -—idea

utkvělá představa.

Hazelane (lagello) mrskání;flagellanti mrskači.

xl L.-Č.

flexe (exio) ohýbání; skloňo
vání a časování,

floskule (fo:6 1lus) ozdobav řeči,
jalová fráse.

fluid (Auidus) tekutina.
fluktuace (Auctuatio) vlnění.
fluviální (tluvialis) říční.
fokální (focus) k ohnisku se

vztahující. [formátu.
foliant (folium) kniha velkého
forma v. lat.-čes.
formace (formo) tváření, utva

řování.
formalita (forma)zevnějšívýkoa.
foment (fomentum) zahřivadlo,

teplý obklad.
formikace (formica) brnění údů.
formule (formula) vzorec.
forum v. lat.-čes.

fossilní (Erat zkamenělý.fragilní (fragilis)křehký, lomivý.
fragment (fragmentum) zlomek,

úlomek.
frakce (frango) odštěpená strana.
fraktura (frango) písmo ostře

lomené.
fraternita (fraternitas)bratrství.
frekvence (freguentia) návštěva;

vysvědčení frekventační: 0
návštěvě školy.

frikce (frico) tření.
frivolní (frivolus) lehkomyslný,

nemravný. (ní šik.
fronta (frons) čelo, průčelí, před
frugální (frugalis) střídmý.
fruktifikovati (fructus, facio)

zužitkovati. [jící.

fulgentní Ruenný zářící,oslňufulgurity (fulgur)bleskové rou
ry; třaskaviny.

fulminace (fulmen) blýskání.
funanbulista (funis, ambulo)

provazolezec, kejklíř.
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fundace

fundace (fundo) nadání, nadace.
fundament (fundamentum) zá

kla [funkční služební.
funkce (funotio) služba, úřad;

| furiant (furia) hrdý,

humanitní

nadutý
člověk.

furtivní (furtivus)kradmý,tajný.
fuse (fusio) splynutí. (čas.

funkcionář (functio) činovník. |futurum (futurus, sum) budoucí

G.

generace (generatio) pokolení.
generál (generalis) důstojník

vyššího stupně.
generalisace (generalis) zevše

obecnění.
generální (generalis)hlavní.
generosita (generosus) velko

myslnost, šlechetnost.
geniální (genius) tvůrčí, nadaný,

znamenitý.
genitiv (genitivus) druhý pád.
genius (v. t.) duch strážný; člo

věk neobyčejně nadaný.
gest, gesta (gestus) posunek.
gestikulace (gesticulor) dělání

posunků.
gladiátor v. lat.-čes.
globns (globus) zeměkoule.
glorifikace (gloria, facio) oslava.

gloriola (gloriola) záře kolem
hlav

gradace (gradatio) stupňování.
gradient (gradior) rozdíl tlaku

barom.
graduale (gradus)modlitba, zpěv

mezi epištolou a evangeliem.
graduovaný (gradus) na hodnost

akademickou (doktorát) pový
šený. (vzdání.

gratifikacé (gratificatio) díku
gratis (gratia) darmo, bezplatně.
gratulace(gratulatio) blahopřání,gratalovati(gratulor)| blaho

přáti.
gravitace (gravitas) vzájemná

přítažlivosttéles nebeskýchtíže,
gremium (v. +.) sbor (zvl. ob

chodní).
gusto (gustus) chuť, vkus.

H.
hábit (habitus) dlouhý šat.
habitus (v. t.) zevnějšek, tvář

nost.
hallucinace (hallucinor)přízrak.
herbář (herbarium) sbírka suše

ných rostlin.
heredita (hereditas) dědičnost,

dědictví.
hibernace (hiberno)přezimování,
honorace (honoro)váženější oby

vatelé.
honorář (honorarius) plat, zvl.

spisovatelský.

23, L.-Č.

horrendní (horrendus) strašný,
přílišný.

hortikultara (hortus,
zahradnictví.

hospic (hospitium) noclehárna;
klášter k přijímání poutníků

hostie (hostia) chléb připravený
k svátostnému proměnění,

humanita (humanitas) lidumil
nost, laskavost.

humanitní (humanifas) klassic
kých řečí se týkajicí.

cultura)
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humanní individualisace

humanní (humanus) lidumilný,
laskavý.

ignorance (ignorantia) nevě
domost.

zorné (ignoro)nevědomec.illegální (in, lex) nezákonný.
illegitimní (in, legitimus) nezá

konný; práv zákonitých nepo
žívající.

illuminace (illuminatio)slavnost
ní osvětlení.

illuse (illusio) klam, přelud.
illustrace (illustro) objasnění;

obrazy v knize.
imaginární (imago) domýšlený,

domnělý, pomyslný.
imbecillita (imbecillitas)slabost.
imitace (imitatio) napodobení;

-ina.
immanence (in, maneo) tkvění,

trvání v něčem. [hmotný.
immateriální (in, materia) ne
immatrikulace (in, matricula)

zapsání do matriky.
immerse (in, mergo) ponoření.
immigrace (in, migro) přistěho

vání se.
immunita (immunitas) nezávaz

nost, sproštění; nedotknutel
nost.

imperativ (modus imperativus)
způsob rozkazovací.

imperfektum (imperfectus) čas
v minulosti nedokonalý.

impertinence(in, pertineo)drzost,
jizlivost.

implantace (in. planta) zasazení.
implicite (v. $.) o něčem, co

v něčem jinem jest zahrnuto.
implikovati (implico) v sobě za

hrnovati.
imponderabilie (imponderapins)

věci nevažitelné, nepatrné.

25) L.-Č.

humerale (humerus) lněný šat
mešní na krk a plece.

humor (v. t.) veselá mysl.

L
imponderabilní (imponderabilis).

nevažitelný. diti.
imponovati (impono) úctu bu
import (in, porto) dovoz.
impotence (impotens)nemožnost,

nemohoucnost. (tiskárna.
impresse (impressio)dojem ; tisk,
imprimatur (imprimo)= ať se

vytiskne, dovolení k vytisknutí.
improvisace (improvisus) básně

ní, hra bez přípravy.
improvisovaný na rychlo zří

zený.
impuls (impulsus)podnět, popud.
imputace (imputo) příčetnost.
imputovati (imputo) přičítati (za

vinu).
indemnita (indemnis) beztrest

nost (poslanecká).
indeterminismus(in, determino)

učení, že duše lidská je svo
bodná, tedy příčetná.

index (index) seznam, ukazatel,
rejstřík.

indifferentní (indifferens)neteč
ný, lhostejný.

indigenát (indigena) právo do
movské. [šení trávení.

indigesce (nlt. indigestio) poru
indignace (indignatio) mravní

rozhořčení, rozhorlení.indikativ(modus| indicativus,
indico) způsob oznamovací.

indirektní (indirectus) nepřímý.indiskretní| (indiscretus)| ne
smlčenlivý, vtíravý.

indisposice (in, aispono) špatná.
míra, nevrlost.individnalisace| (individuum),
výčet znaků za příčinou sta
novení pojmu jednotlivé věci.
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individualita interní

individualita vlastnosti, jimiž
se věc od jiných liší, osobitost.

indolence (indolentia)lhostejnost,
netečnost, nedbalost.

indukce (inductio) způsob po
stupu od jednotlivého k obec
nému; adj. induktivní; vo
fysice: elektřina buzená prou
dem, adj. indukční.

indastriální (industria)průmysl
ný, -ový; učitelka: ručních prací.

tndustrie průmysl. [nebný.
infamní (infamis) bezectný, ha
infekce (infectio) nákaza.
infekční nakažlivý ; pro nakažlivé

nemoci, [nižší stupeň.
imferiorita (inferior) podřaděnost,
Mmfernální (infernalis, infernus)

podsvětní, pekelný.
Imfinitiv (modus infinitivus) způ

sob neurčitý. (zpráva.
Znformace (informo) poučení,
$infrakce (infrango) nalomenina.
infuse (infundo) vlití.
ingerence (ingero) vliv.
IMmhaerreutní (inhaereo)

v něčem.
inhalace (inhalo) vdechování.
jmiciálka (initium) velké začá

teční písmeno (malované).
Bniciativa (initium) podnět.
injekce (inicio) vstřikování.
inkarnace (in, caro) vtělení.
mklinace (inelino) náklonnost;

sklon, odchylka.
inklasive (ineludo) v to čítaje.
imkommodita (in, commodus)ne

pohodlí, nepříjemnost.
inkompetentní (in, competo)ne

příslušný. [neshodný.
inkongruentní (in, congruo)
dnkonsekvence (in, conseguens)

nednslednost. (lení.
inkorporace (in, corpus) přivtě
inkrement (incrementum) při

rňůstek.
dnkriminace (in, erimen) obvi

nění ze zločinu.
dnkvisice (inguisitio) soud ur

čený k vyhledávání kacířů.

97] L.-Č.

tkvící

insert (insero)návěští v novinách.
insignie (insignia) odznaky hod

nosti. (našeptávání.
insinuace (insinuo) vlichocení;
inskripce (inscribo) zápis.
insolvence(in, solvo)neschopnost

dostati závazkům peněžným.
inspekce (inspicio) dozor.
insperse (inspergo) postříkání,

posypání. [zjevení.
inspirace (inspiro) vnuknutí,
instance (insto) námitka, proti

důkaz; autorita, úřad o něčem
rozhodující.

instillace (instillo) vkapávání.
instinkt (instinguo) pud.
instituce (instituo) ustanovení,

zřízení. [vod.
instrukce (instruo) poučení, ná
instrument (instrumentum) ná

stroj.
instrumentál(instrumentum) sed

mý pád v češtině.
insultovati (insulto) napadati,

urážeti. (do desk.
intabulace (in, tabula) zapsání
intaktní (intactus) neporušený,

nedotknutý.
integrita (integer) bezúhonnost.
intelekt (intellectus) soudnost,

rozum.
intelligentní (intellego) rozum

ný, vzdělaný. [účel,
intence (intentio) úmysl, záměr,
intendant (intendo) vrchní do

zorce. (činné, napjetí.
intensita (intendo: stupeň síly
intercesse (intercedo) zakročení.
interdikt (interdico) zákaz.
interess (intersum) účastenství,

zájem, [(světla).
interference (interfero) křížení
interjekce (intericio) citoslovce.
interkalární (intercalaris) vlo

žený, vsunutý, přestupný (rok).
interlineární (inter, linea) mezi

řádkový.
internacionální (inter, natio)

mezinárodní,
interní (internus) vnitřní,
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internovati kalkul

internovati (internus) naříditi
pobyt v určitém místě.

interpellace (interpello) upome
nutí.

interpolace (interpolo)vkládání ;
vložka padělaná.

interpunkce (interpunctio) pí
semné dělení slov a skupin slov
ných. . [vzdálenost.

interval (intervallum) mezera,
intervence (intervenio) zakro

čení.
intimace (intimus) úřední sdě

lení; intimát výnos.
intimní (intimus) důvěrný.
intolerance (in, tolero) nesná

šelivost.
intonare (intono) správné vy

stižení vý-ky tónu.
intransigenti (in, transigo) ne

smiřitelní (název politických
stran). 'přechodný.

intransitivní (intransitivus) ne
intrika (intrico) pikle, pleticha.
introdukce (introduco) uvedení,

vchod, úvod. [ravost.
intuice (intneor) názornost, nazí
inundace (inundo) zaplavení, za

topen: (vodou).
invalid (invalidus) neduživec;

vysloužilec vojenský.

J
jurisdikce (iuriedictio) pravomocejubileum (inbilo výskám, jásám)

slavnost výroční po několika
letech.

judiciální (index) soudcovský,
junior (iunior) mladší,

justice| (institia)

invase (invado) vpád, nájezd ne
přátelský.

invektiva (inveho) řeč útočná,
invence (invenio) vynalézavost.
inventář (invenio) popisník, se

znam.
inverse (inverto) obrat.
investice (investio) plodné ulo

žení kapitálu v trvalém podniku.investovati| (investio)| uvésti
v úřad.

invokace (invoco) vzývání.
involvovati (involvo)obsahovati,

zahrnovati.
irracionální (in, ratio) nesměrný.
irradiace (in, radius) rozzáření,

úkaz, že předmět silněji osvět
lený jeví se větším než stejně
velký předmět slabě osvětlený.

irregulární (in, regula) nepra
videlný.

irrelevantní (in, relevo) neroz
hodující, bezvýznamný.

irreligiosita (in, religio) bez
božno t. (rozhodný.

irresolutní (in, resolutus) ne
irrigace (irriga) zavlažování.
irritabilita (irritabilis) dráždi

vost.
iterace, iterativní (iteratio) opa

kování, opakovací.

sondní.
spravedlnost,

zřízení právní. vedlnění.
| justifťikace (iustus, facio) ospra

K.
kalamita (calamitas)nehoda, po

hroma. [natění.
kalcifikace (calx, facio) zvápe
kaicium (calx) vápník.

29] L.-Č.

kalendář(calendarium,Calendae).
kalkant (cileo) šlapač měchů

při varhanách.
kalkul (calculus) výpočet.
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kalorika

kalorika (calor) nauka o teple.
kalorie (calor) jednička tepelná.
kalumnie (calumnia) pomluva.
kancelář (cancellus) místnost

úřední.
kandelabr (candelabrum) velký

svícen kovový.
kanál (canalis)roura, průkop pro

tekutiny, průplav.
kantor (cantor) zpěvák, učitel.
kandidát (candidatus) uchazeč

o úřad.
kapacita (capax) schopnost po

jmouti něco v sebe; uznaný od
borník.

kapitola (caput, capitulum) hlava, oddělen
kapitulace (eapitulum, capitula

tim) různé úmluvy rázu mezi
národního; vzdání 8e.

kapilární (capillus) vlásečný.
karcer (carcer) vězeuí.
kardinál (cardinalis) hodnostář

církevní mající právo (akt. i
pass.) volby papeže.

kardinální (cardo) základní.kastelán| (castellum)| správce
hradu.

kastrát (castratus) kleštěneo,
kasnalita (casus) nahodilost, ná

hodnost.
kaštan (castanea).
kauce (cautio)záruka, jistota.
kausalita, kausální (causa)pří

činnost, příčinný,
kavent, kavírovati (caveo)ru

čitel, ručiti.
klassický (classicus)vzorný, do

konalý dění.
klassifikace (classis, facio) tří
klausule (clausula) závěr, doda

tek; výhrada.
klávesy (clavis) klapky u ná

strojů hudebních,
klient (cliens) svěřenec.
koadjutor (cum, adiuvo) pomoc

ník ; světící biskup ustanovený
na výpomoc.

koalice (coalesoo) sdružení, spojení (států).

31] L.-Č.

kompilace

kodex (v. t.) kniha, zvl. zákonník
kodifikace (codex, facio) sloučení zakonů v kodex.
koefficient (cum, efficio) souči

nitel nějaké veličiny.
kočxistence (cum,existo)soubytí,

současné trvání.
kohaese (cohaereo) soudržnost.
koincidence (cum, incido) shod

nost, splynutí.
kollace (collatio) právo osazovati

úřady církevní.
kollaterální (cum,latus)poboční,

postranní.
kollaudace (collaudo) schválení.
kollega (collega) soudruh, přítel.
kollekce (colligo) sbírka
kollise (collido) srážka.
kolonie (colonia) osada.
kol rovati (color) barvami opa

třiti, barviti. [slučování.
kombinace (combino) spojování,
kormitát (comitatus) župa, stolice,

správní okres.
kommeontář (commentarius) po

známka, výklad.
kommerční (commercium) ob

chodní, kupecký.
kommisse (committo) sbor, jemuž

je nějaký úkol svěřen.
kommuna (communis) obec, vý

bor obecní; komunální obecní.
kommunikace (communico) do

prava; cesta, dopravní zřízení,
kommutace (commuto) záměna,
kompaktáta (compaciscor)nábo

ženské úmluvy mezi českými
podobojími a sněmem basilej
ským. (pevný.

kompaktní (compingo)zhuštěný,
komparace (comparatio) srovná

ní, při-.
kompendinm v. lat.-čes.
kompensace (compendo) vyro

vnání. [slušnost.
kompetence| (competo)| pří
kompeteut (cum, peto) spoluža

datel,
kompilace (compilo) dílo složené

z částí různých spisů.
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komplementkomplement© (complementum)
doplněk; -ární doplňovací.

komplex (complexus) souhrn.
komplexní (complexus) s0u

jemný, souhrnný.
komplikace (complico)složitost.
komposice (compositio) sesta

vení, skladba.
kompressor (comprimo)stroj na

zhušťování plynů.kompromiss| (compromissum)
vzajemné dohodnutí, na základě
obojstranných ústupků.

kompromitovati (compromitto)zostuditi,uškoditi© dobrému
jménu. [středění,

koncentrace (cum, centrum) sou
koncepce (concipio) pojetí.
koncept (concipio) náčrtek ně

jaké myslenky neb díia.
koncert (concerto) produkce hu

dební.
koncesse (concedo) úřední povo

lení k podniku.
koncil (concilium) církevní sněm.
konciliantní (concilio) povolný,

chlácholivý.koncisní| (concido)© úsečný,
stručný. zení

kondemnace (condemno) odsou
kondensace (condenso) zhuštění,
kondice (condicio) zaměstnání.
kondolence (condoleo) soustrast.
kondukt (conduco) průvod.
konfederace (cum, foedus) sdru

žení na základě smlouvy.
konfekce (ronfectio) zhotovo

vání, zvl. šatstva a prodej jeho.
konference (confero) porada.
konfesse (confessio) vyznání ná

bozenské.
konfident (confido) důvěrník,

zvl. policejní tajný zřizenec.
konfirmace (confirmo) utvrzení

ve víře, biřmování
konfiskace (confiscatio)zabavení

(majetku)
konflikt (conflictus)spor, srážka.konformní| (conťformo)stejno

tvarý, souhlasný,

33] L.-Č.
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Kkonservatoř

konfrontace (cum,frons) výslech
svědků v přítomnosti obžalo
vanéno, nebo výslech svědků
sobě odporujících.

konfuse (confusio) zmatek.
konfutace (confuto) vyvrácení.
kongeniální (cum, genins) du

chem podobný, přibuný.
kongregace (congregatio) sdru

žení niboženské.
kongregát (congrego)shluk ne

rostů bez pojicla.kongress| (congressus)
sněm.

Kongrua (congruo) zákonitě st
novený plat roční na vydržo
vání círk. statku.

kongruence (congruo) shoda.
konický (conus) kuželovitý, do

špičky vybíhající.
konjektura (conicio) domnění,

odhad.
konjugace (coniungo)

vání; časování.
konjunkce (conjunctio) spojka.
konkávní (concavus) vydutý.
konkluse (conclusio) závěr.
konkordance (concors) shoda,

»Ouhlas.
konkretní (concretus) srostitý.
konkurrence (concurro) soutěž.konkurs(concvrsus)| vyzvání

k soutěži; ohlášení úpadku.
Konnexe (connecto) styk, zná

mosti.
konnivence (conniveo) shovění

přízeň mlčky prokazovaná.
konsekrace (consecratio) pusvě

cení.
konsekutivní (conseguor) sou

eledný, následný.
konserva (conservo) potravina

upravená k dlouhému uchování.
konservativní (ccnservo) kdo

si přeje zachování dosavadních
poměrů.

Konservátor (conservo) dozorce
na staré pamatky.

konservatoř (conservo) ústav
pro pěstění hudby.

sjezd,

sdružo
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konsistoř

konsistoř (consisto)poradní sbor
církevní.

konskripce (conseribo) soupis.
konsolidace (consolido) upevně

ní, utvrzení.
konsonance (consono) libozvuk,
konsortové (consors) společníci,

soudruhové.
konstantní (constans) stálý, ne

měnitelný.
konstatovati (consto) ma jisto

postaviti, potvrditi.
Konstellace (constellatio) sesku

pen hvězd.
konsternace (consterno)zděšení.konstituce(constituo)| zřízení

ústavní.
konstrukce (constructio) sestro

jení, stavba.
konsul (consvl) vyslanec, jenž

hájí obehodní zájmy a přísluš
níky svého státu v cizím státě.

konsultace (consultatio) porada,
zvl. lékařská.

konsumace (consummatio) do
konání.

kontakt (contactus) dotyk, styk.
kontaminace (contaminatio)zne

čištění,
kontemplace (contemplatio) du

ševní nazírání, rozjímání,
kontext (contextus) spojení, sou

vislost.
Kontinent (continens) pevnina.
kontinuita (continuue) nepře

trzitá souvislost,
kontradikce (contradictio) pro

tivné tvrzení; spor, protimluv.
kontrakce (contraho) stažení.
kontrakt (contractus, contraho)

smlouva.
kontrární (contrarius) protivný.
kontribuce (contribuo) daň.
kontroverse (controversio)učená

hádka, spor.
kontumace (contumacia) opatře

ní, aby nakažlivé nemoci, loďmi,
lidmi, zvířaty (psy) 8e nešířily.

konvence (convenio) schůzka,
usnesení, úmluva.
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kuriosita

konvenience (convenio) spole
čenská slušnost, libomrav.

konvent (convenio)shromáždění;
sbor. [havost.konvergence(convergo)© sbíkonversace| (conversor)| or
mluva.

Konverse (conversio) obrat.
konvexní (convexus) vypuklý.
konvikt iconvictus) společné by

dliště a stravovate:na studu
jících.

konvulse (convello) křeč,
kooptace (coopto) přibrání člena

vlastní volbou.
koordinace (coordinatio, ordoj

souřadění, -nost.
Kopie (copia) opis, přepis, otisk:

napodobenina. :
kopulace (copulatio) v obeené

mluvě: oddavky.
korporace (corpus) sdružení.
korporativní (corpus) hromadný
korpulence (corpulentus) tělna

tost; korpulentní tělnatý,korrekce(correctio)| oprava;
polepšovna.

korrektní (correctus)správný.
korrelace (cum, relatio) sou

vztažnost.
korrespondence (cum, respon

deo) dopisování, sbírka dopisů;
korrespondent dopisovatel.

Korrupce(corruptio) mravní zka
ženost, podplacení.

kreatura (creatura, creo) stvůra.
kredit (credo) úvěr. [delní.
kriminální (crimen) trestní, hr
krucifix (cruci-fixus) kříž s po

dobou Spasitele. [lový.
kubický (cubus krychle) krych
kulminace (culmen) vrcholení.
kult (cultus) ctění, uctívání;

obřady nábož.
kultura (cultus) vzdělávání, -ost.
kuratela (cura) opatrovnictví.
kurie /curia) sbor velkého počtu

osob, jimž náleží při sněmo
vání jeden hlas. [věc podivná.

kuriosita (curiosus)zvláštnůstka,
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kurs

kurs (cursus) běh.
kvadrát (auadratus) čtverec.

magistr

kvarta (auarta) čtvrtá třída,
čtvrtý ton.kvalifikace(gualis,facio)způ-| kvartál(guartus)čtvrtletí.

sobilost, posudek o způsobilosti,
kvalita (gualitas) jakost.
kvantita (guantitas) kolikost.

kvinta (guinta) pátá třída, pátý
$on; struna e houslová.

L.
labiální (labialis) retný.
labilní (labilis, labor) vrátký.
taboratoř (lábor) pracovna při

ústavu chem. [laboratoři,
laborant pracovník v chemické
lamentace (lamentatio) nářek.
larva (larva) škraboška, kukla.lascivní© (lascivus)© necudný,

chlipný.
latentní (lateo) skrytý, utajený.
laterální (latus) postranní, poboční.
latifundie (latifundium) rozlehlé

plochy půdy věnované země
dělství.

laxní (laxus) volný, nevázaný.
legalisace (lex) ověření.
legální (lex) zákonný.
legát (legatum) odkaz.
legát (legatus) zplnomocněnec,

vyslanec. (světců,
legenda (lego) příběh ze života
legie (legio) sbor mužstva, pluk.
legitimace (legitimus) průkaz

zákonný.
legitimní (legitimus) zákonitý,

zakonem uznávaný.
legrace v. rekreace.
lekce (lectio) čtení, úkol školní.
libace (libatio) úlitba (bohům).

liberalismus (liberalis) svobodo
myslnost.

licence (licentia) dovolení; vý
jimečné povolení k jistým vý
konům živnostenským.

licenciát (liceo) dovolení k před
nášení na vys. škole učiteli ne
majícímu hodnosti doktorské.

licitace (licitatio) dražba.
likvidace (liguidus) soudní uzná

ní požadavku dlužního, po
tvrzení splatnosti.

likvidní (liguidus) splatný, upravený.
limitace (limes) určení, omezení.
lineál (linea) pravítko.
linguistika (lingua) jazykověda.
literatura (littera) soubor pledů

slovesných.
lokace (loco) umístění.
lokál (locus) místnost,
lokál, lokativ (locus) šestý pád

v češtině.
lucerna (lucerna) svítilna.
lukrativní (lucrum) výnosný.
lunární (luna) měsíční,měsícový.
lunatický (luna) náměsíčný.
lustrace (lustratio) očišťování.luxuriosní(luxuriosus)| nád

herný, nákladný.

M.
macerování(macero)vyluhování| magistr(magister)hodnostaka

ve studené tekutině.

391. LŽ.

demická farmaceutů.
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magistrát municipálnímagistrát(magistratus)| úřad
obecní.

magnificence (magnificentia)ve
lebnost, vwelkomyslnost; titul
rektora univers.

makulatura (macula) starý neb
pokažený papír; papír, na němž
se píší vedlejší poznámky.

mandát (mandatum)příkaz; plná
moc něco vykonati.

manifest (manifestus) veřejné
prohlášení,

manipulace (manipulus)odborné
zacházení s něčím.

manufakt (manus, facio) ruční
výrobek., (rukopis.manuskript((manus,© seribo)

marinář (marinus) námořník,
marciální (Martialis) vojenský,

válečnický.
massa (massa) hmota;

hromada.
materiál (materia) látka, z níž

se něco dělámaturita© (maturus)| zralost,
zkouška zralosti ke studování
na universitě.

maximální (maximus) největší.
medicina (medicina) lékařství;

lék. [rozjímání.
meditace (meditor) přemýšlení,
meliorace (melior) zlepšení.
memorovati (memoro) učiti se

na pamět; přednášeti.
meridián (meridies) poledník.
meritorní (meritorius, mereo)

věcný.
militarismus (militaris) vojen

ství, převaha vojenství ve státě.
minimální (minimus) nejmenší.
ministr (minister)nejvyšší státní

úředník.
ministrant (ministro)posluhovač

knězi u oltáře.
minorita (minor) menšina.
minuta (minutus) šedesátina ho

diny neb stupně.
miserere (misereor) smiluj sel;

nemoc střevní.
misse (missio) poslání, úkol.

spousta,

39] L.-Č.

missie, missionář (stdlt. missio
narius) posel vyslaný k obrá
cení jinověrců.

mitra (v. t.) čepice biskupská,
mixtura (misceo) smíšenina, ná

poj léčivý.

mizerie otilis) bída.mobilní (mobilis) pohyblivý; -lie
věci, jmění movité.

modalita (modus) způsob, pod
míněnost; v logice jakost soudu
vzhledem k podmíněnosti.

modální (modus) způsobový.
modifikace (modus, facio) po

změnění, upravení.
modulace (modulatio, modulor)

pravidelné odměřování; měněví
hlasu; přechod z toniny doto
niny.

modus vivendi (v. modus, vivo)
způsob žití.

moment (momentum) okamžik;
-ní okamžitý, mžikový.

monstrance (monstro) nádoba,
v níž ukazuje se nejsv. svátost
věřícím k uctívání.

monstrum (v. t.) nestvůra; ne
emyasl.

monument (monumentum) po
mník; -ální památný.

mora (v. t.) doba (v hudbě a pro
sodii). [nost.

moralita (moralifas, mos) mrav
morální (moralis, mos) mravní.
moratorium (morator) dovolení

odkladu zaplacení dluhu.
moresy (mos, -res) mravy.
mortalita (mortalis) úmrtnost.mortifikovati© (mors,© facio)

umrtviti.
motiv (nlt, motivum, moveo)

podnět, pohnutka.
movens (movens, -60) síla něčím

hýbající, příčina.
multiplikovati (multiplico) ná

sobiti; -kátor násobitel.multipolární© (multus,
mnoho polů mající.

municipální (municipium) obce
městské se týkající,

polus)
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munice observatoř

munice (munitio) zásoba náboje.
mutace (mutatio) změna, zvl.

hlasu.

nace (natio) národ, pro-.
nacionální (natio) národní; -le

výkaz rodový. [vaha.
nátura (natura) v ob. mluvě po
naturální (naturalis) přírodní,

v přírodninách poskytovaný.
naturalismus (naturalis) směr

umění dbající pouze naprostého
napodobení přírody.

navigace (navigatio) plavba.
navigační (navigo) k plavbě se

vztahující.
negace (negatio)zápor; popírání
negativní (negativus, nego) zá

porný.
nepotismus (nepos)protekce vůči

příbuzným.
neutralita (neuter) nestrannost;

-ální nestranný, nikomu nepa
třící.

nihilismus (nihil) směr nic neu
znávající.

nimbos v. lat.-čes.
noli me tangere (nedotýkej semne!)netýkavka.| (zvosloví.
nomenklatura (nomenclator)ná
nominalismus (nomen)učení, že

všeob. pojmy nejsou ve sku
tečnosti, nýbrž pouhá jména.

nominální (nomen) slova se tý

mutatis mutandis (muto) změ
níme-li, co třeba změniti.

N.
kající, jen dle slova (nikoli
věcně).

nominativ (nomino) první pád.
nonsens (non, sum) věc nejsoucí,

nesmysl.
norma v. lat.-čes.
normální (normalis) obyčejný,

pravidelný.
nostrifikace (noster, facio)uzná

ní zkoušky v cizině vykonané.
nota (nota) znaménko hudební

pro fon.
nóta (nota) sdělení, přípis.
notabilita (notabilis) uznaná au

torita, vynikající osobnost.
notábl (notabilis) vznešený, vy

nikající občan.
notář (notarius) úředník oprávně

ný některá jednání právní u pří
tomnosti svědků konati.

noticka (notitia) poznámka.
notorický (notorius, notus) zná

mý všeobecně.
novella (novellus) menší román.
novic (novicius) mnich do řádu

ještě nepřijatý. [novéhonovum (novus) nová věc, něco
nulla (nullus) nicka.
nuncius (nuntius) vyslanec, plno

mocník papežský.

0.
obdukce (obductio) lékařské pro

zkoumání (pitvání) mrtvoly,
jejíž příčina smrti není zjištěna.

objekt (obicio) předmět, věc.
objektivní (obiectus) nestranný,

věcný.

41] L.-Č.

obligace (obligatio) úpis dlužní.obligátní© (obligo)© povinný,
řádný.

obscenní (obscenus) oplzlý, ne
cudný.

observatoř (observo) hvězdárna.
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obskurní páter

sbskurní (obscurus) nepatrný,
nízký.

ebstrukce (obstructio) znemož
nění činnosti parlamentní.

ediosní (odiosus)nenáviděný; ne
návist působící.

efficiál (oficium) úředník po
štovní, soudní a j.

officiální z úřední povinnosti
konaný.

efficina v. lat.-čes.
©kcident (occidens) Západ.
ekkase (occasio) příležitost.
ekkasionalismus (occasio)učení,

že světové dění jest výsledkem
nahodilých příčin,eokknltismus(oceultus)| učení
o věcech člověku skrytých,

ekknpace (occupatio) obsazení.
ektáva (octavus) osmá třída;

osmý ton.
«ekulár (oculus) čočka, jíž se bez

prostřednědíváme; A brejle.omnibus (omnis) „vůz pro
všecky“, vůz pro větší počet
osob.

operace (operatio) výkon ; řezání.

opponent (oppono) odpůrce.
opportunismus (opportunus)

směr, jednání někomu příznivé.
opposice (oppositio)odpor ; strana

odporující.
optimismus (optimus) přesvěd

čení, že něco jest nejlepší.
opus (opus) dílo hudební.
orakulum v. lat.-čes.
orátor v. lat.-čes.
oratoř (oratorium) modlitebna,
ordinariát poradný sbor bi

skupský.
ordinární (ordinarius) (řádný)

obyčejný, sprostý.
ordinář (ordinarius) třídní.
Orient (oriens) Východ; —ální

východní.

originál (originalis, origo) věcpůvodní, vzor; —ní původní,
ornament (ornamentum)ozdoba,

přívěsný útvar umělecký.
oscillace (oscillo, oscillum) kmi

tání; kolísání země.
ovální (ovum) vejčitý.
ovace (ovatio) projev přízně ně.

kolika osob.

P.
pacient (patior) nemocný.
pacifikace (pacifico)uklidnění.
pakt (paciscor) smlouva, ujed

nání.
palác v. palatium.
palatální (palatum) poduební.
palmar (palmaris) odměna psáv

ního zástupce.
parcella (etdlt parcella,

část pole, země.
parcellovati celek děliti na části.
parere (pareo)dobré zdání znal

covo.
parita (paritas, par) rovnost.
part (pars) přidělená úloha.
partéka (particula)kousekchleba.
participium (participo) příčestí.

43] L.-Č.

pars)

partikularismus (particula)od
dělování se, tvoření stran.

partikulární(particularis) částeč
ný, jednotlivý (naproti „uni
versalní“).

partikule (particula) částice.
partitivní (partitio) dělicí; čá

stečný,
passionál (stdlt. passionale, pas

sio) kniha legend o mučednících.
passivní (passivus,patior) trpný,

více dluhů než aktiv mající.
passivnost trpnost; nevyplácení

se, zadluženost.
pastorální (pastor) pastýřský.
páter (pater) kněz.
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patent positivismus——

patent (littera patens) vrchno
stenský rozkaz, zvl. zajišťující
výhradné právo k nějakému
vynálezu.

paternita (paternus) otcovství,
povinnost otcovská.

patricij (patricius) přední, vá
žený měšťan.

patrimonium (patrimonium) dě
dičný, rodový statek; — niální
p-a se týkající,

patriotismus (stdlt.patriotismus,
patria) vlastenectví.patron| (patronus)
svatý o—.

patronát (patronus)právo ochran
né; právo obsazovati uprázdně
ná beneficia církevní.

pedál (pedalis) klapka varhan
atp. nohama šlapaná.

pennál (penna) schránka na péra.
pense (pensio) plat výslužní, vý

služba.
pensum v. lat.-čes.
perfektní (perfectus) dokonalý.
perfťektam (perfectus) čas minulý.
perfidní (perfidus) věrolomný,

ošemetný.
perkusse (percussio)náraz, otřes.
persona, -ální (persona) osoba,

osobní. (zosobnění.
personifikace (persona, facio)
permanence (permanens) stálé

trvání.
perspektiva, -vní (perspicio)zo

brazení dle zdaje zrakového.
perversní (perverto) zvrácený,

nepřirozený.
pessimismus (pessimus) přesvěd

čení, že stav něčeho jest nej
horší.

petent (petens) žadatel.
petice (petitio) žádost,piarista© (magister

ochránce,

scholarum
piarum, pius) člen řádu založ.
Josefem Kalaz.

pieta (pietas) oddanost, láska.
pigment (pigmentum) barvivo.
pilám (= pilam, pila) míč sem!

45] L.-Č.

pilulka (pilula) kulička.
pinie (pineus) druh smrku.
pirát (pirata) mořský lupič.
placet (placeo)svolení, potvrzení:
plagiát (plagium krádež člověkaj

spis odjinud opsaný.
plán (planus) nárys stavby;

záměr
plebejec (plebeius) člověk ne

šlechtického rodu.
plenární (plenus) úplné schůze

se týkající.
plenaum (plenus) úplný

(naproti částem).
plurál (plures) číslo množné.
plas (plus) více; |- v mathem.;

pří-, přebytek.
plaskvamperfektum (plus,

aguam, perfeotus) čas předmi
nultý. [plášť kněžsky.pluviál(pluvialis)| slavnostní

pódium (podium z řec.) stupeň.
poeta (poeta z řec.) básník.
poetický (poeticus) básnický.
poetika (ars poetica) nauka o bás

nictví.
pokál (poculum) číše.
pól (polus) konec osy, točna.
polární (stdit. polaris) točnový.
pompa v. lat.-čes.
Pontifikální (pontifex)papežský,

biskupský. [papežská.
pontifikát (pontificatus)hodnos.
popularita (popularitas) oblíbe

nost u lidu.
populární (popularis) lidový,

lidu srozumitelný, u lidu oblí
bený. (obyvatelstvo.

populace (populatio, populus)
porce (portio) část, díl na jed

noho připadající.
porciunkule (portiuncula,portio)

částečka, slavnost církevní,
portál (porta) brána.
portikus v. lat.-čes.
poxice (positio) postavení, poloha.
positivismus (positivus, pono?

učení filosofické, jež sestavuje
názor světový jen na základě
dokázaných fakt.

sbor
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positivní

positivní (positivus) kladný.
possessivní (possessio) přivlast

ňovací.
postposice (post, pono) předložka

kladená za slovo.
postskriptum (post,

přípisek.
postulát (postulatum)požadavek.
potenciál (potentia) stupeň čísla

vyjadřující.
potentát (potentatus) mocnář.
praebenda (praebendus,praebeo)

obročí církevní.
praecedens, -cie (praecedo)před

chozí jevy, příčiny, podmínky.
'praecept (praecepfum) předpis

(lékařský).
praeceptor (v. £.) učitel.
praecisně (praecise) přesně.
praedestinace (prae, destino)

předurčení osudu.
praedikát (praedicatio)přísudek,

přítvorek.
praeexistence (prae, existo)bytí

duše před tímto životem.
praeřekt, -ura (praefectus)před

stavený kláštera, města, úřadu.
praegnantní (praegnans) obsaž

ný, významný.
praehistorický (prae, historia)

předdějinný.
praejadic (praeiudicium) před

pojaté mínění.praelát(praelatus,| praefero)představený© kláštera| někt.
řádů.

praeliminář (prae, limen) před
běžný rozpočet. (hra.

praeludium (prae, ludo) přede
praemiant (praemium) žák od

měnou vyznamenaný, 8 vyzna
menáním.

praemie (praemium) odměna;
roční poplatek pojišťovací.

praemissa (praemissus) před
poklad, návěst.

braeparanda (praeparo)
přípravná, přípravka.

praeparát (praeparo) přípravek.
mraerogativa v. lat. čes,

47)
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prohibitivní

praesence(praesentia) přífomnost.
praesenční (praesens) v činné

glužbě jsoucí. [tomný.
praesens (praesens, sum) čas pří
praesess (praesideo) předseda.
praesident (praesideo) předseda,

volený vládce. (nictvo.
praesidium (praesideo) předsed
praetendent (praetendo) člověk

mající (dle svého mínění) právo
na něco, zvl. na trůn.

praetense (nlt. praetensio)nárok.
praeventivní (praevenio)něčemu

předem zabraňující. [ton.
prima (primus) první třída, první
primář (primarius) nejvyšší lé

kař v nemocnici,
primát (stdlt. primatus, primus)

předáctví, první místo.
primitivní (primitiae) začáteč.

nický, neumělý. Kon.
princip (principium) zásada, zá
principál (principalis) pán, nad

učitel, vůdce komediantů.
priorita (prior) přednost.
privátní (privatus) soukromý.
privilej (privilegium) výjimečné

právo, výsada. (výkon.procedura(procedo)| postup,
procento (pro, centum) jeden

ze sta. (právní.
process (processus) pře, spor
processí (processio) hromadná

vycházka věřících za účelem
bohoslužebným.

producent (produco) výrobce.
produkce (productio) předsta

vení, (robek.
produkt (produco) výtvor, vý
produktivní (productivus) čin

ný, plodný.
profanace, (profano) znesvěcení,
proťanní .profanus) světský.
professe (professio) zaměstnání,

živnost. [veřejný učitel.
professor (professor, profiteor)
progresse, -ivní (progressio)

postup, postupný, pokračující.
prohibitivní (prohibeo) zabra

ňovací.
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projekce realie

projekce (proiectio) promítnutí.
projekt (proicio návrh, záměr.
proklamace (proclamo) veřejná

vyhláška.
prokorátor (proourator) obsta

ravatel; splnomocněnec.správce.
prolongace (pro, longus) pro

dloužení.
promptní (promptus) dochvilný.
promoce (promoveo)povýšení na

doktora.
propaganda (propago) ústav pro

rozšiřování víry, snaha rozšiřo
vací vůbec. [vati.

propagovati (propago) rozšiřo
proporce (proportio) poměr, úmě

ra, -nosf.
proposice (propono)návrh,záměr.
prorektor (pro, rector) zástupce

rektorův, bývalý rektor.
prósa (z pro-versa) řečnevázaná.
proskribovati, proskripce (pro

scriptio) za psance prohlásiti.
prospekt (prospectus) předběžnéoznámení.protekce| (protego)| ochrana,

ochranná přízeň. lání.
protest (protestor) odpor, odvo
provenience (provenio)objevení

se, původ,

provincie (provincia) část státu;
arcibi-kupství. “provincialismus| (provincialis)
rčení jen v určitém kraji ob
vyklé.

Provise (provisio) poplatek za.
obstarání,

provisor (provisor) vrchní po
mocník v lékárně.

provisorní (provideo)prozatímní.
provokace (provoco) vyzývavé

chování, v. čin.
převor (prior) představený klá

štera.
puberta (pubertas) dospělost.
Publikace (publico) uveřejnění,

spis uveřejněný.
publikum (v. (t.) obecenstvo,

posluchačstvo. [kenný.
pulpit (pulpitum) stupeň pr
puls (pulsus tep.
pult (pulpitum) stojan 8 šikmoudeskounahudebniny| neb

knihy.
punkt (punetum) bod.
pupillární (»upillaris) sirotěí;

p. jistota naprostá.
parifikace (purus, facio)očištění.
purismus (purus) snaha po ja

zykové čistotě.

R.
racionalismus (rationalis, ratio)

směr a snaha myšlení uznáva
jící jen to, co rozum může po
chopiti a odůvodniti.

racionální (rationalis)rozumový,
rozumovým: zásadamise řídící.

radiace (radio) záření, vyzařo
vání.

radius v. lat.-čes.; radiální pa
prskový.

rapidní (rapidus) dravý, velmi
rychlý.

rarita (rarus) věc zřídka se vy
skytující, vzácnost.

49) L-Č.

rasura (rado) vymazání, vyškra
bání písma; místo vymazané.

ratifikace (ratus. facere) koneč
né platné potvrzení a prove
dení.

rationalismus v. racionalismus.
reagence (re, ago) prostředek

opičně působící. látka prozra
zujíci přítomnost jiné látky.

reakce (re, actio) zpětné půso
bení, odpor; směr zpátečnický,

realie (realis) věci skutečné; vý
klady obsahu věcného se týka
jící.
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realismus rektifikace

realismus (realis) směr skuteč
nosti se přidržující.

realita (realis) skutečnost; ma
jetek nemovitý.

reální (realis) skutečný, věcný.
rebus (abl. pl. res) vyjadřování

obrazy (nikoli slovy).
recense (recensio)proneseníúsud

ku, posudek.
recensent (recenseo)posuzovatel.
recepis (inf. perf. recipio) po

tvrzení přijetí,
recept (receptum, recipio) před

pis léku. [nemoci.
recidiva (recidivus) vrácení se
recipe (imper, recipio) vezmi.
reciprocita (reciprocus) vzájem

nost.
recitace (recitatio) přednes.
redakce, -tor (redigo)pořádání;

vedení časopisu.
redigovati (redigo)pořádati, vé

sti časopis, podnik literární.
redukce (reductio) zpětné uve

dení, převedení něčeho na
něco, omezení.

redukovati (reduco) převáděti,
omazovati.

reduplikace (re, duplico) zdvo
jení, zdvojka.

refektář (stdlt. refectorium, re
fcio) jídelna klášterní.

referát (refero) podání zpráv“
posudek.referent(referens)| podavatel
zpráv, název různých úředníků
a funkcionářů; zpravodaj, po
suzovatel.

reference (referens, tis) doporu
čení na základě zkušenosti.

reflektor (reflecto)odrážečsvětla.
reflex (refexus) odraz.
reflexe (reflexio) odraz; přemý

šlení, uvažování.
reflexivní (reflexio) zvratný;

uvažovací. [„měna.
veforma (nit. reforma, reformo)
reformace (reformo) změna na

poli církevním, zvl. vystoupe
ním Lutherovým.

51] L.-Č.

reformáter (reformo) oprávce,
obnovitel. [přetvářeti.

reformovati (reformo) měniti,
refrakce (refringo) lom světla.
refutace (refutatio) vyvrácení ná

mitek. (nutí.
regelace (re, gelu) opětné zmrz
regenerace ((regenero) opětné

zrození, obnovení.
regent (regens) vladař.
regesta (stdlt. regestum, res ge

stae) sbírka listin, pramenů
v chronolog. pořádku.

regiment (regimentum, -men)
vláda, panství; sbor vojenský,
pluk.

regulace (regulo) upravení,
regulární (regularis)pravidelný,
regulator (regulo) přístroj, jenž

něco upravuje, řídič, -ítko.
regule (regula) pravidlo, předpis.
regulovati (regulo, regula) upra

viti, uspořádati, pravidelným
učiniti.

rehabilitace (nlí.; re, habilis)
uvedení v dřívější stav (práva,
čest). [put) zopakování.

rekapitulace (stdlt. -io; re, ca
reklama (reclamo)důrazné 8 ná

padné doporučování véci, zvl.
zboží. (požadování.

reklamace (reclamatio)dodatečné
rekognosce, -skovati (recognos

co) důkladné prohlížení, vy
zvídání krajiny za účelem vá
lečným.

rekollekce (recolligo) sebrání
ducha k nábož. rozjímání.

rekommandace (re, commendo)
doporučení.

rekonstrukce (re,construo)opět.
né sestrojení, obnovení.

rekonvalescent (re, convalesco)
člověk z nemoci povstávající,
uzdravující 8e. zábava.

rekreace (recreatio) zotavení;
rekriminace (re, crimen) vzájem

né obviňování.
rektifikace (rectus, facio) opra

va, uvedení na pravou míru.
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rekurovati řevers

rekurovati (recurro) odvolati se
k vyšší instanci.

rekurs (recursus) odvolání.
rekviem (akk. reguies) mše zá

dušní. odpočívá !
rekvieskat (konj, reguiesco) ať
rekvirovati (reguiro) něco jako

pro sebe potřebné vyhledávati
a požadovati.

rekvisice (reguiro) vyhledávánía požadování něčeho.
rekvisity (reguisitus) potřebné

nádobí, nářadí, nástroje.
relace (relatio) zpráva, podání

zprávy; vztah, poměr.
relativní (relatio) vztažný, po

měrný.
relikviář (nlt.; religuiae)schrán

ka na ostatky.
relikvie (religuiae)ostatky; věci

na památku.
reminiscence (reminiscor) upo

mínka, zvl. v díle literárním
neb uměl. na jiné dílo.

remunerace (remunero) odměna,
plat za něco.

renegát (stdlt.; re, nepo) odpadJlík. zení Se.
renitence (renitor) odpor, vzpou
reparatura (reparo) oprava.
repertorium (reperio) seznam,

zvl. příruční kniha k snadnému
nalezeníjednotlivostí spořádaná.

repetent (repetens)kdo opakuje.
repetice (repetitio) opakování;

znaménko opakování v hudbě.
replika (replicatio) odpověď (na

řeč žalobcovu).
repositorium (repositorium, re

pono) stojan, skříně k uklá
dání knih, akt atd.

repraesentace (repraesento) dů
stojné chování; zastupování,
představování.

repressalie (repressus) nepřá
telské jednání v odvetu. [od-.

reprobace (reprobo) zamítnutí,
reprodukce (re, produco) opětné

předvedení; umělecké napodo
bení.

53) L.-Č.

republika (respublica) stát s vo
leným vladařem. [vážnost.

reputace (reputatio)dobréjméno,
reserva (reservo) záloha.
reservátní (reservatus) vymíně

ný, ponechaný biskupu k roz
řešení. město.

residence (Eoaidno.sídlo, sídelníresiduum (residuus)zbytek, usa
zenina.

resignace (resigno) vzdání se
něčeho; stav lhostejnosti, odda
nosti. [se, vzdáti se.

resignovati (resigno)poděkovatt
resistence (resisto) odpor.
reskript (resoripftum) písemný

výnos. (rozhodnutí.
resoluce (resolutio) usnesení,
resolutní (resolutus) odhodlaný,

důrazný.
resonance (resono) ozvuk, ohlas.
resonovati (resono)zvučeti; od

mlouvati.
respekt (respectus) úcta, bázeň.
respektovati (respecto) v úctě

míti, dbáti.
respicient (respicio) dozorce.
respirace (respiratio) dýchání.
responsorium (respondeo) stří

davý zpěv.

restant 6 Urostmnno)vě zbytek.restaurace (restauro) obnovení,
zvl. díla uměleckého poškoze
ného; hostinec.

restituce (restituo) obnovení, 0
pětné zřízení, dosazení.

restrikce (restringo) omezení.
retardace (retardatio) zvolnění

rychlosti.
retorta (retortus) křivule.
retrospektivní (retro, spicio)do

minulosti se dívající, minulost
předvádějící,

retroverse (retro, verto) zpětný
překlad, překlad do původní
řeči.

reverendus, -issimus (reveroor)
ctihodný, titul duchovních.

revers (reversum) rub mince;
listina zaručovací.
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revident sRrupul

revident (rovidens) přehlížitel.
revise (revideo) přehlídka.
revokace (rovocatio) odvolání.
revoluce (revolutio, revolvo)

vzpoura, převrat násilný.
rigorosní (rigorosus) přísný.
rigorosaum přísnázkouška kdo

sažení doktorátu,
witnál (ritus) kniha obřadů bo

hoslužebných.

ritus v. lat.-čes.
rivál (rivalis) soupeř.
rivalita (rivalitas) soupeřství.
rotace (rofo) kroužení, pohyb

kruhový. v knize.
rubrika (rubrica) oddíl,"sloupec
rubrum (ruber) stručný obsah

akta jako nápis.
ruina v. lat.-čes.
rustikální (rusticus) venkovský,

S.
sakrální (nlt. sacralis) bohoslu

žebný. [tost.
sakrament (sacramentum) svá
sankce (sanctio) potvrzení.
satira v. lat.-čes.
satisfakce (satisfactio)zadostuči

nění, ospravedlnění.

saturovati (saturo)„nasycovati,sekanta (secans) sečná,
secesše (secessio) odloučení, od

dělení se; moderní směrv umění,
sekce (sectio) oddíl.
gekrét (secretus) tajná pečeť,
sekretář (secretus) tajemník.
sekta (seco) strana náboženská.
sekunda (secundus) druhá třída:

druhý ton.
sekundovati (secundo) sekund,

druhý blas hráti; přizvukovati.
sekvence (seguens) melodické

protahování poslední slabiky;
zpěvy církevní.sekvestr| (seguester)© dočasný
správce zabaveného majetku až
do soudního rozhodnutí.

semestr (semestris) pololetí.
seminář (seminarium) semeniště,

ústav theologický.
senát (senatus) sbor poradný,

soudní. správní (universitní) atp.
senior (komp. senior) starší.
sensualismus (sensus) učení, že

smyslové vjemy jsou podkladem
všeho myšlení a bytí.

65] L.-Č.

sentence (seňtentia) věta obecné
platnosti, průpověď.

separace (separo) oddělená svět
nice pro vězně, vězení,separatismns| (separo)snaha,
směr odlučovací, oddělováni se.

septima (septimus) sedmá třída;
sedmý ton.

serie (series) řada.
serum v. lat.-čes.
servilní (servilis) otrocký, poní

žený. [něčem lpící.
servitut (servitus) závazek na
Sesse (sessio) sezení. (ton.
sexta (sextus) šestá třída; šestý
sextant (sextans) přístrojastrono

mický šestinu kruhu obsahující,
signál (signalis, signum) zname

ní daleko viditelné neb slyši
telné.

simulace (simulatio) přetvářka.
simulovati (simulo)přetvařovati

se, líčiti něco.
sinekura (sine, cura) výnosné

místo spojené 8 nepatrnou (ne
bo žádnou) prací. [notné.

singulár (singularis) číslo jed
Sinus (sinus) kolmice spuštěná

s konce oblouku na poloměr
jdoucí jeho začátkem.

skandovati (scando) verš čísti
dle jeho rozměru metrického.

skrupul (sorupulus) starost, po
chybnost.
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skrutátor štola

skrutátor, -inium (scrutor, seru

tabor) sčítatel odevzdaných hlasů.
solární (solaris, sol) sluneční.
golidní (solidus) pevný; svědo

mitý, spolehlivý.
gollicitátor (sollicito) pomocník

advokátní.
speciální (species) zvláštní.
specifický (species, facio) dru

hový, druhu vlastní; sp. váha:
váha tělesa v poměru k váze
stejného objemu vody.

specifikovati sezvláštniti.
spektrální (speotrumobraz, zjev)

vidmový. .
spektrum vidmo sluneční.
spekulace (speculor)přemýšlení;

podnik na zisk vypočítaný.
spirála (spira) závitnice.
spirituál (spiritus) kněz ustano

vený k vychovávání chovanců
seminárních; druh řádu fran
tiškánského. [ný.

spontanní (spontaneus)samovol
stabilní (stabilis) pevný, trvalý.
stát (status).
stativ (stativus) podstaveo.
statut (statutum) stanovení, sta

novy, zřízení.
stil (stilus) sloh,
student (studena)žák střední neb

vysoké školy.
studovati (studeo) býti žákem

školy vyšší ; prozkoumávati ně
co; učiti se.

styl v. stil. (mět.subjekt (subicio) podklad, pod
subjektivní (subiectivus) pod

mětný; osobní. [odpařováním.
sublimát oublimis) věe vzniklá

subordinace (sub ordino) podří
zenost, podřaděnost,

sub rosa (sub rosa) důvěrně, po
tají. [mocný.

subsidiární (subsidium) výpo
subskripce (subscribo)upisování.
substance (substantia) podstata.
substantivum (substantia) jmé

no podstatné.
substitut (subsisto) náměstek,

náhradník.
substrát (substerno) podklad.

subsumpce (sub, sumo) podřaní
subtilní (subtilis) jemný, přesný.
subtrakce (subtraho) odčítání.
suffragán (nlt., sufragium) člen

sboru duchovního k hlasování
oprávněný; biskup arcibisku
povi podřízený.

suggesce (suggestio)umělévzbu
zení stavu duševního, zvl. jed
nání se týkajícího.

suma (summa) úhrn, součet.
superintendent (super, intendo)

hodnostářprotestantský jakožto
dozorce církevní a školní.

superior (komp. superior) před
stavený kláštera.

superlativ (super, fero) nejvyšší
stupeň ; třetí stupeň příd.jména.

supinum (supinus) zvl. tvar slo
vesný. (doplňovací.

supplementární (supplementum)

supplika (supplex) prosba, řáost
supplovati (suppleo) místo něčí

zastupovati, vypomáhati.
surrogát (surrogo) nahrážka.
suspendovati (suspendo) místa

zbaviti, sesaditi.

S.
škála (scala) stupnice.
špitál (hospitalis) nemocnice.
štace (statio) stanice, zastávka,
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štola (stola) páska kněžská, jíž
užíváno k úkonům mimo měi.
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tabule utensilie

T.
tabule (tabula) deska.
tabernakulum (v. t.) schránka

Ba nejsv. svátost
talár (talare) šat soudcovský a

advokátní při úředních výko
nech.

talent (talentum) vlohy, nadání;
nadaný člověk.

tapety (tapete) koberce, ozdoby
papírové, hedbávné atd. na
stěny.

tellurium (tellus) přístroj znázor
ňující pohyb i osvětlení země
a planet. [dovská.

templ (templum) modlitebna ži
termín (terminus) lhůta.
terrorisovati (terror) zastrašo

vati, hrůzou donucovati.
tercie (tertius) třetí třída neb ton.
text (textus) slova jakožto základ

neb podklad něčeho; originál
naproti poznámkám.

textilní (textilis) tkalcovství,
tkaní se týkající.

tinktura (tinctura) tekutina bar
vicí,

titul (titulus) název.
tortura (tergueo)trápení, mučení,
tradice (traditio) podání.
trakt (tractus) řada.
traktovati (tracto)jednati, pojed

návati; hostiti.
transakce (trans, actio) vyjedná

ní, dohodnuti.
transcendentní (franscendo) hra

nice smyslové zkušenosti pře
sahující, nadsmyslný.

transformace (transformo) pře
tvoření.

transitivní (transeo) přechodný.
transskripce (trans, seribo)pře

pis, přepsání.
transparent (trans,

průsvitný obraz.
transport (transporto) doprava.
transsabstanciace (trans, sub

stantia) přepodstatnění, [ný.
transversální (transversus)příč
tribat (tributum) poplatek, daň.
trumf (triumphus) karta dle do

bodnutí jinou přebíjející.

ap-pareo)

U.
wtimataum (ultimus) diploma

tické stanovení bodů, bez je
jichž bezpodmínečného přijetí
nelze dále jednati.

endulace (unda) vlnění.
uniforma, -ovati (unus, forma)

stejnokroj; stejným činiti.
unie (unio) jednota.
unikum (unicus) věc svébo druhu

jediná.
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universální (universus) všeobec
ný; odtud i universita.

urgence (urgens) upomínka.
urna v. lat.-čes.
usurpace (usurpatio) uchvácení.
usarpator (usurpo) uchvatitel.
vusus v. lat.-čes.
utensilie (utensilis) potřebnéná

činí, nářadí, potřeby.



vagabund vníkán

V.

gacahbund (vagabundus) tulák.
vakace (vacatio) prázdniny
vakantní (vacans) uprázdněný.
variace (variatio) změna, pře

měna
váza (vas) nádoba okrasná.
vegetace (vegetus) rostlinstvo,

vzrůst rostlin.
velum (velum) rouška bohoslu

žebná (na kalich, na plece a
ruce při požehnání).

vena (vena) žíla vedoucí krev do
srdce.

venerický (venerus) pohlavní.
ventilace (ventilo) větrání.
verifikace (verus, facio) ověření.
verš v. versus.
vertebrální (vertebra)obratlový.
vexta z vestis,
vestibul v. lat.-čes.
veterán (veteranus) vysloužilý

vojak.
veterinář (veterinarius) dobytčí

lékař, zvěrolékař,

veto (veto) zákaz, zakročení.
vibrace (vibro) kmitání, chvění.
vikář (vicarius, vicus) nižší du

chovní při kapitule; zástupce
biskupův v určitém obvodu.

viktualie (victualis, victus) po
traviny.

villa (villa) letohrádek, dům pro
letní pobyt.

vindikovati (vindico) za vinu
„přiččítati.

virgulovati (virgula)čaramipře
ščkrtnouti.

virilní (virilie) pouze jednotlivci
jako zástupci úřadu patřící.

vise (visio,video) vidění, zjevená,
vitalita (vitalis) životnísíla,
vokál (vocalis) samohláska.
vokální (vox) zpívaný.
vokativ (voco) pátý pád.

votum v. lat.-čes. (stývul<ární (vulgaris) obecný, spr
vulkán (Vulcanus) sopka.

VOBRoLAAC>aa A So Ama
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