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Abstrakt  

Tato práce se zabývá kategorií prepozic a jejím zpracováním v dílech pozdněantických 

latinských gramatiků. Sleduje, zda jsou definice prepozic dostatečné k jejich odlišení od jiných 

slovních druhů, a především se zaměřuje na rozdíl mezi kategorií prepozic a kategorií adverbií. 

Dále je zde nastíněn vznik kategorie prepozic v praindoevropštině, definice prepozic 

v novodobých mluvnicích latiny a také v současných lingvistických příručkách moderních 

jazyků. 

 

Abstract  

This thesis deals with a category of prepositions and its processing in works of late antique 

Latin grammarians. It controls whether preposition definitions are sufficient for their 

recognition from other word classes and primarily focuses on differences between a 

prepositions category and an adverb category. Further, there is a presented creation of 

preposition category in Proto-Indo-European language, definitions of prepositions in modern 

Latin grammar books, and also in contemporary linguistic handbooks of modern languages. 
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Úvod 

 

1.1 Cíl a rozvržení práce 

Jazykověda od antiky po dnešní dobu operuje s podobnou klasifikací slovních druhů. 

Rozřazení slov do deseti kategorií slovních druhů je však problematické. Dochází totiž 

k průnikům mezi různými slovními druhy, protože se v jejich definicích mísí syntaktická, 

morfologická a sémantická rovina. Každá z nich může v určitých případech řadit totéž slovo do 

jiné kategorie. Například řadové číslovky by se z morfologického hlediska mohly řadit mezi 

adjektiva, v dnešní klasifikaci je pro ně však rozhodující rovina sémantická – pro zařazení slova 

mezi číslovky stačí, že vyjadřují nějaké množství. 

Podobně dochází také k nejasnostem při klasifikaci předložek a adverbií. Tyto dvě kategorie 

se překrývají, protože se mísí rovina sémantická a syntaktická. Už základní školy nabízejí 

žákům definice těchto slovních druhů, které jsou zdánlivě stručné, jednoduché a dostatečné 

(například jednohláskové i jednoslabičné lexémy se budou řadit častěji mezi prepozice než mezi 

adverbia), záhy však žáci přicházejí do styku se slovy, která je možné zařadit do obou slovních 

druhů, a tak dochází k nejednoznačnosti. Tento problém je opět způsoben tím, že se při jejich 

definicích mísí syntaktická rovina se sémantickou. Neboť i jednohláskové prepozice mají jistý 

význam. Důkazem je, že často můžeme určit jejich opozitum, např. „z“ – „do“. 

V této práci proto nahlédneme do pozdněantických latinských gramatik, ze kterých 

vycházejí naše (evropské) moderní gramatiky. Zaměříme se na to, jak definují předložky jejich 

autoři, zejména pak na ty vlastnosti prepozic, které napomáhají jejich rozlišení od adverbií. 

Tyto definice chceme srovnat s definicemi dnešními a vztah prepozic k adverbiím popsaný 

v pozdněantických latinských gramatikách srovnáme s jejich vzájemným vztahem v pohledu 

dnešní lingvistiky. 

Struktura práce je následující. Nejprve stručně shrneme poznatky o vývoji prepozic 

v praindoevropštině, abychom v následujícím textu práce sledovali, zda definice prepozic a 

adverbií vycházejí z praindoevropské jazykové situace (kdy oba slovní druhy tvořily jednu 

spojitou kategorii tzv. partikulí), anebo zda situaci popisují spíše jen synchronně, přičemž na 

funkci indoevropských předchůdců odkazují jen implicitně. 

Než přejdeme k stěžejní části této práce, tedy ke kapitolám shrnujícím kategorii prepozic 

v gramatických textech, a především k podkapitolám věnujícím se latinským gramatikám 
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pozdní antiky a jejich definicím prepozic, krátce shrneme životopisná data autorů 

pozdněantických gramatik latiny a informace o vzniku těchto textů, nakolik jsou známé. 

Informace o pramenech, ze kterých v této práci vycházíme, jsou potřebné proto, aby nám 

pomohly vnímat možné vztahy mezi jednotlivými pozdněantickými gramatikami. 

Následující, druhá, část práce shrne poznatky o kategorii prepozic nejprve v dílech 

pozdněantických latinských gramatiků, poté v dílech novodobých latinských gramatik, a 

nakonec ve vybraných gramatikách moderních jazyků. Novodobé a moderní příručky budeme 

sledovat proto, abychom poznali, jestli se definice prepozic od doby pozdní antiky změnila, 

případně jak a v kterých kritériích. 

V podkapitole zabývající se latinskými gramatikami pozdní antiky nejprve v jedné 

podkapitolce krátce nastíníme obecnou charakteristiku pozdněantických latinských gramatik a 

následně stručně popíšeme, jak fungoval přízvuk u latinských prepozic. Poté následují 

podkapitoly (tedy 2.1.3–2.1.14), které se zabývají definicí prepozic v jednotlivých latinských 

gramatikách pozdní antiky. U každé z nich nejprve doslova citujeme vybrané pasáže (pasáže, 

které jsou vyňaty především z kapitol zabývajících se prepozicemi a adverbii a které ideálně 

přinášejí informace k rozlišení prepozic od jiných slovních druhů). Originální znění uvádíme 

proto, aby čtenář mohl porovnat parafrázovaný text s jeho zdrojem, zejména aby mohl sledovat 

termíny, které používají antické gramatiky. Po této části následuje shrnutí pojetí kategorie 

prepozic v dané gramatice. 

Následující kapitola shrnuje kategorii prepozic, jak je popsána ve vybraných novodobých 

latinských gramatikách. Většina z použitých gramatik pochází z 19. stol., nejnovější z nich 

vyšla v roce 2015. Tato kapitola se stále zabývá gramatikou latiny, ale již z pohledu doby, kdy 

latina dávno není živým jazykem. Uvádíme ji zde proto, abychom porovnali novodobé 

gramatiky s pozdněantickými a posoudili, nakolik z nich v definici kategorie prepozic 

vycházejí. 

Na závěr shrnujeme charakteristiku prepozic ve vybraných příručkách moderních jazyků, 

konkrétně češtiny a angličtiny. Zde budeme také sledovat odlišnosti moderních definic 

předložek oproti definicím pozdněantickým. 
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1.2 Vývoj prepozic v praindoevropštině 

Než se zaměříme na hlavní téma této práce, tedy na otázku, jak definují latinští 

pozdněantičtí gramatici kategorii prepozic ve svých mluvnicích, především v kapitolách přímo 

nadepsaných De praepositione, krátce shrneme, jak fungovaly prepozice v praindoevropštině, 

respektive jak a z čeho vznikly. Na tuto krátkou kapitolku budeme odkazovat v kapitolách 

následujících, kdy bude cílem zjistit, zda se ještě v pozdní antice v pojetí prepozic odráží 

původní funkce prepozic, jakou měly v praindoevropštině. 

Nejstarší fáze praindoevropštiny ještě zřejmě nerozlišovala více nesklonných slovních 

druhů. Gramatiky praindoevropštiny všechna tato nesklonná slova nazývají souhrnně 

„partikule“. Jedna partikule mohla v různých kontextech plnit různou funkci – mimo jiné funkci 

předložek i adverbií.1  

V průběhu procesu, kdy se předložky vydělovaly ze skupiny všech praindoevropských 

partikulí, došlo nejprve k tomu, že byly podobné příslovcím a byly v postpozici.2 Z některých 

těchto partikulí se následně vyvinuly pádové koncovky, jiné se staly samostatnými lexémy.3 

Tyto samostatné postpozice se postupně přesunuly do prepozice a předcházely jmenné frázi, 

staly se z nich tedy předložky v dnešním slova smyslu. Partikule v prepozici máme doloženy 

již v nejstarších fázích řečtiny.4 Řecký gramatik Dionýsios Thrax již vyděluje kategorii 

prepozic jako samostatný slovní druh.5 

 

1.3 Prameny 

V této práci budeme sledovat, jak pozdněantičtí latinští gramatici vymezovali kategorii 

prepozic. Vycházeli jsme z textů, jež jsou zařazeny do Keilovy edice6, ale ne všechny gramatiky 

zahrnuté do této edice obsahují pasáže zabývající se předložkami. Proto v této práci uvádíme 

 
1 Srov. Bičovský 2017: 362. 
2 Bičovský (2017: 375) uvádí, že předložky v praindoevropštině vypadaly podobně jako latinské cum v pozici 

příklonky u zájmen (např. me-cum). 
3 Bortone 2010: 86; Dunkel 2014: 21. 
4 Bičovský 2017: 375. 
5 Dionýsios Thrax (asi 170–90 př. Kr.) definuje předložku jako „slovo, které je kladeno před všechny časti věty, 

a to jak ve složených tvarech, tak v syntaktických konstrukcích.“ (překlad Magdalena Bláhová). Srov. Bortone 

2010: 4. 
6 Grammatici latini, ed. Keil, Heinrich. Lipsiae: in aedibus B.G. Teubneri, 1874. 
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pouze gramatiky, které se zaměřují na kategorii prepozic, naznačují její definice a popisují její 

vlastnosti. 

Následující přehled nabízí krátké, elementární poznatky o gramaticích nebo mluvnicích, 

z nichž v této práci vycházíme, protože pro sledování vývoje definic prepozic u 

pozdněantických latinských gramatiků je vhodné znát jejich základní životopisná data, zařadit 

si je chronologicky i tematicky, zjistit, z jakých pramenů vycházeli a podobně. Samostatný 

přehled textů a jejich analýza jsou obsaženy v hlavní kapitole práce, zde kapitola 2.1. 

 

1.3.1 Marius Plotius Sacerdos 

Sacerdos působil ve 3. stol. Napsal gramatiku Artes grammaticae, která má v konečné 

podobě tři díly. Sacerdos je původně vydával samostatně, až později je spojil v jedno dílo7.  

 

1.3.2 Flavius Sosipater Charisius  

Flavius Sosipater Charisius žil ve 4. stol. Pocházel pravděpodobně z Afriky. Napsal pět 

knih jazykovědné učebnice Ars grammatica, kterou věnoval svému synovi. Vyšla 

v Konstantinopoli po r. 362. Vycházel v ní z díla gramatiků Remmia Palaemona8, Cominiana9 

a Iulia Romana,10 což sám v díle píše (srov. níže CHAR. 321711). Jeho gramatika je dochována 

s mezerami: ztracen je začátek první knihy a většina knihy čtvrté. Rukopisná tradice mezi 

Charisiův text zřejmě zařadila rovněž pasáže autorství jiného gramatika.12 

1.3.3 Diomedes  

Diomedes byl gramatik 4. stol. Napsal latinskou gramatiku Ars grammatica, která se 

dochovala celá, tedy všechny tři knihy. Předpokládá se, že vyšla mezi lety 370–380 a psal ji ve 

východní části říše. Její součástí je také literárněvědná pasáž O poezii. Není známo, ze kterých 

pramenů Diomedes vychází a není jasné, v jakém vztahu je Diomedova mluvnice 

 
7 Grammatici Latini 1874: sv. VI, s. 427–546. 
8 Q. Remmius Palaemon, římský gramatik působící za vlády císařů Tiberia a Claudia. 
9 Cominianus, římský gramatik 4. stol. 
10 C. Iulius Romanus, římský gramatik 3. stol., jehož mluvnice se nedochovala. 
11 Vysvětlení použitého číslování viz níže v kap. 2.1.1. 
12 Kuťáková – Vidmanová 1984: 328; Šubrt 2005: 443–444. Základní údaje o citovaných textech čerpáme také 

z informací uvedených k nim v online databázi Bibliotheca Teubneriana Latina. 
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k mluvnici Charisiově. V obou se totiž vyskytují stejné pasáže, mohli tedy vycházet ze stejného 

pramene, nebo Diomedes znal dílo Charisia.13 

 

1.3.4 Aelius Donatus  

Aelius Donatus žil ve 4. století, pohyboval se v Římě a jeho žákem byl mimo jiné 

sv. Jeroným.14 Donatus sepsal dvě mluvnice, které na sebe navazují a ze kterých se vyučovalo 

na školách v antice i středověku. Pro začátečníky byla určena Ars minor, jež je vystavěna ve 

formě otázek a odpovědí. Pro uživatele pokročilejší byla určena Ars maior. Donatus také pro 

účely výuky sestavil komentář k dílu Vergilia a Terentia, z kterého pak čerpal Servius při 

výkladu Vergiliovy tvorby.15  

 

1.3.5 Priscianus 

Priscianus Caesariensis se narodil ve druhé polovině 5. stol. v mauretánské Caesareji, 

později se stal učitelem latiny v Konstantinopoli u císaře Anastasia (492–518). V dochované 

mluvnici Institutio grammatica, která má osmnáct knih, navázal na své římské předchůdce a 

doplnil jazykovědnou terminologii. Při sepisování díla se inspiroval co do syntaktických 

kategorií u řeckého gramatika Apollónia Dyskola z 2. stol. (PRISC. 564116). Přínos Priscianovy 

gramatiky spočívá rovněž v tom, že jsou v ní dochovány mnohé citace děl klasických 

spisovatelů, která dnes nejsou dochována. Priscianova mluvnice se využívala při výuce 

gramatiky ve středověku. Výtah z ní zpracoval v 9. stol. Hrabanus Maurus, mohučský biskup.17  

 

1.3.6 Maurus Servius Honoratus  

Servius zvaný Grammaticus byl filolog 5. století. Působil v Římě a byl odborník na 

Vergiliovo dílo, ke kterému vytvořil komentář. Při tvorbě tohoto komentáře vycházel 

z Donatova rozboru Vergiliovy práce. Servius také komentoval Donatovy gramatiky a někdy 

 
13 Kuťáková – Vidmanová 1984: 221–222; Šubrt 2005: 444. 
14 Hieronymus ze Stridonu (cca 348–420), církevní otec, autor teologických spisů a revidovaného překladu bible 

do latiny – Vulgáty.  
15 Kuťáková – Vidmanová 1984: 227; Šubrt 2005: 445–447. 
16 Vysvětlení použitého číslování viz níže v kap. 2.1.1. 
17 Kuťáková – Vidmanová 1984: 502–503; Šubrt 2005: 445–446. 
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je mu mylně připisován latinsko-řecký slovník Glossae Servii grammatici. Serviovo dílo dnes 

máme ve dvou redakcích, jedné kratší a jedné delší. Posledně zmíněná pochází ze 7.–8. století 

a je nazývaná Servius auctus.18  

 

1.3.7 Augustinus Hipponensis (dubium)19 

 Text gramatiky Ars breviata mohl vzniknout snad ve 4. stol. Autor je nejistý, mohl jím 

však být snad sám Augustinus.20 Je ale jisté, že tento text pochází z ruky jiného gramatika než 

jiné gramatické dílo Regulae Aurelii Augustini (srov. následující podkapitolu). Obě tato díla 

byla dlouho považována za výtah z Augustinova díla De grammatica.  

 

1.3.8 Regulae Aurelii Augustini 

Regulae Aurelii Augustini vznikly asi v 5. stol, nejspíše v Africe a jejich autor 

pravděpodobně znal Donatovo dílo. Dlouho byly spolu s dílem Ars breviata považovány za 

excerpta z Augustinova De grammatica, dnes je však jasné, že každé z nich pochází z jiného 

zdroje.21  

 

1.3.9 Pseudo-Aemilius Asper  

Aemiliu Asperovi, gramatiku 2. stol., byla mylně připisována dvě gramatická díla. Dnes 

je jasné, že každé pochází od jiného autora a že v této bakalářské práci citovaná Ars grammatica 

vznikla ve století pátém.  

 

 
18 Kuťáková – Vidmanová 1984: 562; Šubrt 2005: 447. 
19 Keilova edice latinských gramatiků nabízí pouze výtah z tohoto Pseudo-Augustinova díla, v této práci jsme 

proto vycházeli z edice Weberovy z r. 1861, která je obsažena v databázi Bibliotheca Teubneriana Latina. Srov. 

zde kap. 2.1.9. 
20 Aurelius Augustinus (354–430), učitel řečnictví a později biskup, významný křesťanský filozof, teolog a autor 

křesťanských spisů.  
21 Základní údaje o citovaných textech čerpáme také z informací uvedených k nim v online databázi Bibliotheca 

Teubneriana Latina (srov. pozn. 12). 
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1.3.10 Cledonius 

Cledonius žil v 5. století v Konstantinopoli a byl římský senátor a gramatik. Napsal 

mluvnici Ars Cledonii Romani senatoris, Costantinopolitani grammatici, která je komentářem 

k Donatově gramatice.22 

 

1.3.11 Pompeius (Maurus)  

 Pompeiův komentář k Donatovu dílu (Commentum artis Donati) vznikl pravděpodobně 

v 5. století, možná ve století šestém. Podle L. Holze mohl být text tohoto díla sestaven ze 

stenografických zápisů z přednášek, což by vysvětlovalo jeho nepřesnost a styl spíše 

mluveného než psaného projevu.23 

 

1.3.12 Pseudo-Audax: Excerpta de Scauri et Palladii libris 

Audax je řazen do 5. nebo 6. století, sestavil výpisky z díla Scaurova24 a Palladiova25.26 

 

 
22 Srov. pozn. 12. 
23 Srov. pozn. 12. 
24 Terentius Scaurus, gramatik doby Hadriánovy. 
25 Palladius, gramatik pravděpodobně z Afriky, žil snad kolem roku 300 a byl křesťan. 
26 Srov. pozn. 12. 
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2 Kategorie prepozic v gramatických textech 

 

2.1 Latinští gramatici pozdní antiky 

 

2.1.1 Obecná charakteristika pozdněantických latinských gramatik 

 

 Latinské pozdněantické gramatiky, ze kterých vycházíme v této práci27, se většinou 

postupně zabývají všemi slovními druhy, tak jak byly definovány v dílech řeckých gramatiků, 

a vydělují tedy také adverbia a prepozice jako dvě samostatné kategorie.28 Nabízejí jejich méně 

či více rozvité definice, sledují jejich funkce a tyto funkce pak dokládají na příkladu 

konkrétních předložek či adverbií v textech archaických a klasických autorů. Jazyk, který 

sledují je tedy omezen jak časově: jde o synchronní lingvistiku zabývající se latinou archaické 

a klasické doby; tak také žánrově: korpus dokladového materiálu omezen jen na vysoký, 

literární styl (většinou na básnická díla), který se jistě lišil od jazyka mluveného své doby, natož 

od latiny pozdní antiky. Účelem těchto gramatik však nebylo shrnutí pravidel spisovné latiny 

ani sepsání soudobé učebnice latiny, nýbrž cílem bylo extrahovat poznatky o gramatice, kterou 

se řídila díla klasických literátů, aby vznikla jakási příručka, která by pomáhala dobrému 

porozumění mluvčím latiny pozdní antiky latině archaické a klasické.  

 Dalším systémovým problémem těchto gramatik je, že si jejich autoři z archaických a 

klasických autorů vybírají na doložení konkrétních gramatických jevů příkladové fráze, které 

jednoznačně potvrzují závěry, ke kterým autoři došli, a vyhýbají se hraničním příkladům. To 

budeme sledovat níže v jejich rozboru kategorie prepozic (kap. 1.3.1–1.3.12): byť mnozí 

gramatici vnímají blízkost předložek a příslovcí, zabývají se převážně příklady jednoznačných 

předložek a jednoznačných adverbií a málokdy se snaží nabídnout jednoznačné definice obou 

těchto slovních druhů nebo navrhnout nějaká kritéria pro jejich odlišení. Často také své definice 

a závěry dostatečně neopodstatní. 

„Objektivitě“ poznatků o gramatice latiny škodí, – a to nejen ve vztahu k předložkám a 

adverbiím, ale obecně – že latinští gramatici navazují na gramatiky řecké, s nimi se srovnávají, 

je napodobují, u nich se inspirují. Někdy proto přehlížejí rozdíly mezi oběma jazyky, chtějí 

napasovat pravidla fungující v řečtině na latinu, ve které ale fungovat nutně nemusí, jak 

 
27 Vycházíme z gramatik zahrnutých v Keilově edici, viz zde kap. 1.3. 
28 Srov. výše pozn. 5. 
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uvidíme v dalších kapitolách, zejména v pasážích pojednávajících o přízvuku v latině, jemuž se 

zvlášť věnuje kapitola 2.1.2. 

 Nedostatkem také může být, že se tito gramatikové většinou zaměřují na syntaktické 

funkce prepozic a příliš se nezabývají jejich sémantickou stránkou. Přesto, že sémantickou 

kategorii prepozic gramatikové explicitně nerozebírají, všímají si, že i předložky nesou vlastní 

význam, který se blíží významu adverbií, což je jeden z důvodů, proč jsou si příslovce a 

předložky tak blízké. 

 Rozlišení prepozic a adverbií u antických gramatiků nemůže být jednoznačné také 

proto, že kategorie adverbií je definována velmi široce, respektive nejsou určeny její hranice, a 

tak dochází k tomu, že gramatikové mezi adverbia počítají také lexémy z našeho hlediska 

jednoznačně spadající mezi jiné slovní druhy; například rus a domo (srov. např. CHAR. 3148–

3149; z našeho pohledu substantiva v určitém pádě), bis a ter (DIOM. 1553–1554; z našeho 

pohledu číslovky), ecce, o a podobně (DIOM. 1553–1554; z našeho pohledu citoslovce), a další. 

 Komplikovaná pro (dnešního) uživatele těchto gramatik je také terminologie: pojem 

praepositio totiž znamená nejen „předložku“, ale také „předponu“, a není vždy jednoznačné, 

který z těchto významů mají autoři aktuálně na mysli. Rozlišit je ovšem umí: v několika 

gramtikách se opakuje formulace servit casibus,29 pokud jde o předložku, nebo servit loquellis 

(obojí např. CHAR. 312830) případně termín praepositiones loquellares,31 pokud jde o předponu 

(srov. SERV. 31132). Takové rozlišení však většinou nezmiňují explicitně v každé definici 

prepozic. V této práci se zaměřujeme pouze na kategorii předložek, nikoli na předpony, protože 

tato práce má za cíl sledovat jejich srovnání s adverbii a sledování hranice mezi těmito dvěma 

kategoriemi. Mezi nimi dvěma nemají pozdněantické gramatiky jasně vymezenou hranici (srov. 

výše úvodní kapitola). Proto zde téma předložek u latinských pozdněantických gramatiků 

nebudeme více rozebírat. 

 Níže v této kapitole (v podkapitolách 2.1.3–2.1.14) uvádíme vždy nejprve vybrané 

pasáže k tématu prepozic původního textu pozdněantické gramatiky. Texty jsou čerpány 

z online databáze Bibliotheca Teubneriana Latina, která v naprosté většině případů přebírá 

Keilovu edici (viz výše kap. 1.3; v případech, kde tomu tak není, je na tuto skutečnost explicitně 

 
29 Servit casibus, doslova „slouží pádům“. 
30 Vysvětlení použitého číslování viz níže v této podkapitole. 
31 Loquella lze přeložit jako „slovo“ nebo také „řeč“ a „výpověď“ obecně; tedy servit loquellis znamená „slouží 

slovům“, „slouží významu slov“. 
32 Viz pozn. 30. 
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upozorněno). Každý text je uveden odkazem na edici podle systému zavedeného v Thesauru 

linguae Latinae, tj. v případě Keilovy edice se římskou číslicí označuje její díl, a dále arabskými 

číslicemi strana a řádek, na němž citovaná pasáž začíná (např. odkaz SACERD. gramm. VI 

428,29 nn. znamená, že se citovaný text najde v šestém dílu Keilovy edice na straně 428 od 

řádku 29 dále). Protože však potřebujeme v následujících analýzách odkazovat ke konkrétním 

větám v textu, uvádíme pak navíc jednotlivé věty s číslem, které značí pořadí dané věty v rámci 

celého díla; v Keilově edici podobné číslování zavedeno není, ale zde vycházíme z její podoby 

v rámci online databáze Bibliotheca Teuberiana Latina. Díky tomuto číslování je rovněž možné 

vidět, kolik vět z originálního textu bylo vynecháno; tak např. v podkapitole věnované 

Charisiovi začínáme sentencí č. 3128 (to to je tedy 3128. věta celé Charisiovy gramatiky) a 

následuje věta č. 3132; znamená to, že tři věty (3129, 3130 a 3131) byly z analýzy vynechány.  

Věty k rozboru jsou vybírány subjektivně, jsou to věty z kapitol De praepositione a De 

adverbio a jiných kapitol zabývajících se prepozicemi, které se vyjadřují k definici prepozic či 

adverbií obecně (vynechány jsou často rozbory konkrétních prepozic), a to zejména ty, které 

pomáhají odlišit kategorii prepozic od kategorie adverbií a jiných slovních druhů. 

Texty jsou citovány doslovně, pro lepší porozumění českého čtenáře jsou zde však 

doplněna interpunkční znaménka podle českého úzu, případně je použita kurziva nebo naopak 

antikva. Dále následuje česká parafráze a případně krátká rekapitulace se shrnutím 

nejdůležitějších bodů týkajících se předložek v dané gramatice. 

 

2.1.2 Krátká poznámka k přízvuku latinských prepozic 

 

Mnozí z pozdněantických gramatiků latiny při charakteristice prepozic operují s kategorií 

přízvuku a využívají ji pro odlišení prepozic od adverbií. Proto zde krátce načrtneme, jak je 

definován přízvuk v latině z pohledu novodobých příruček. 

Přízvuk u latinských prepozic bývá v latinských gramatikách popisován tak, že měl být u 

samostatné předložky ostrý na poslední slabice, ale po spojení s jiným slovem se z něj stal 
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přízvuk těžký, to znamená předložka se stala bezpřízvučnou33. Jenže takto funguje spíše stará 

řečtina a už Quintilianus rozporuje, že by takové pravidlo fungovalo i pro latinu.34  

V latině totiž přízvuk nemohl být na poslední slabice nikdy (kromě jednoslabičných slov). 

Předložky pak by neměly nést přízvuk, protože tvořily prozodickou jednotku se slovem, s nímž 

se pojí – přízvuk v latině má ležet na penultimě35 a pod tímto přízvukem pak leží jak předložka, 

tak slovo, s nímž se tato předložka pojí. Proto předložka má přízvuk ztrácet, protože přízvuk 

bude ležet na penultimě víceslabičného slova, kterému předložka předchází. Pokud ale 

vystupuje lexém v jiné funkci než jako prepozice, nesl vlastní přízvuk na penultimě.36 Tak 

například slovo ante ve funkci adverbia mělo mít přízvuk na první slabice, jakmile se stalo 

předložkou a spojilo se s jiným slovem, přízvuk ztratilo.37  

 

2.1.3 Marius Plotius Sacerdos o prepozicích 

 

2.1.3.1 Vlastní text Sacerdota, vybrané pasáže 

 

De praepositione (SACERD. gramm. VI 428,29 nn.) 

(17) Praepositio est pars orationis, quae praeposita casui, quem regit, vim suam tenet, 

postposita interdum perdit, ut „saeva sedens super arma“, id est „supra arma“, et 

postposita vim suam tenuit: „gemina super arbore sidunt“, id est „supra geminam 

arborem“; postposita modo praepositio vim suam perdidit. 

(18) Praepositiones aut accusativum tantum modo casum regunt et singularem et 

pluralem, aut utrumque, id est accusativum et ablativum tam in numero singulari, quam 

in plurali. 

(19) Siqua de praepositionibus alterum casum rexerit quam accusativum et ablativum, 

adverbium erit, non praepositio, ut „cum Iuno aeternum servans sub pectore“ et „cum 

Iuppiter aethere summo Despiciens m.“ et „crurum tenus“; vel quamvis alteram partem 

orationis, quae casibus non declinatur, ut „cum dabit amplexus“ et „hac tenus arvorum 

cultus“. 

(20) Praepositiones accusativi casus et singularis et pluralis sunt numero XXVIII [quas 

supra]: ad, apud, ante, adversum, cis, citra, circum, circa, contra, erga, extra, intra, 

inter, infra, iuxta, ob, penes, per, prope, propter, praeter, post, pone, secundum, supra, 

trans, ultra, usque. 

 
33 Termíny týkající se přízvuku v latinských gramatikách jako „ostrý“, „těžký“ nebo „cirkumflex“ odkazují na 

pojetí přízvuku v řeckých gramatikách, protože latinský přízvuk tyto rozdíly nevykazuje. 
34 Probert 2019: 36–37. 
35 Přízvuk na penultimě je označení pro přízvuk na druhé slabice od konce, pokud je tato dlouhá přirozeně nebo 

polohou, v případě, že je krátká, přízvuk se posouvá na třetí slabiku od konce. 
36 Probert 2019: 64–65. 
37 Probert 2019: 70. 
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(21) Praepositiones ablativi casus et singularis et pluralis sunt numero XIII: a, ab, abs, 

cum, coram, de, e, ex, pro, prae, palam, sine, tenus. 

(22) Praepositiones utriusque casus et accusativi et ablativi singularis et pluralis sunt 

numero V: in, sub, super, subter, clam. 

 

De adverbio (SACERD. gramm. VI 442,15 nn.) 

(177) Adverbium est pars orationis, quam verbis adiciendo eorum significationem 

complemus. 

(178) Adverbio accidunt tria: significatio, comparatio, figura. 

(179) Significatio in multa dividitur: est enim loci, ut „hic“; temporis, ut „heri“, 

„nuper“; numeri, ut „semel“; negandi, ut „non“; confirmandi, <ut> „etiam“; 

demonstrandi, ut „ecce“; optandi, ut „utinam“; hortandi, ut „heia“; ordinis, <ut> 

„deinde“; interrogandi, <ut> „cur“; similitudinis, <ut> „quasi“; qualitatis, <ut> 

„sapienter“; dubitantis, ut „forsitan“; eventus, ut „forte“; personalis, ut „mecum“; 

vocandi, ut „heus“; respondendi, ut „heu“; quantitatis, ut „saepius“; separandi, ut 

„seorsum“; eligendi, ut „potius“; congregandi, ut „simul“; prohibendi, ut „ne“; 

comparandi, ut „magis“. 

(181) Comparatio duobus <gradibus> fit; nam aut uni comparamus, ut „iustius“, aut 

multis, ut „iustissime“. 

 

2.1.3.2 Kategorie prepozic u Sacerdota 

 

Podle Sacerdota je předložka větný člen, který většinou předchází pádu a řídí ho. Může 

být ale také v postpozici vůči jménu, které řídí, a nadále zůstává předložkou a nemění se 

v adverbium. Jen když takový lexém následuje jinou předložku, ztrácí svou původní funkci 

předložky (SACERD. 17). Předložky řídí pády: akuzativ, ablativ, nebo oba, v singuláru i plurálu 

(SACERD. 18). Když řídí jiný nebo když neřídí žádný pád, jde o adverbium – např. crurum tenus: 

pojí se s genitivem, je to tedy dle Sacerdota adverbium (SACERD. 19). Adverbia pak mají 

doplňovat slovesa (SACERD. 177) a někdy je lze stupňovat: např. iustius – iustissime (SACERD. 

181). Mezi adverbia řadí Sacerdos z našeho pohledu také slova, která by se dnes řadila pod jiný 

slovní druh, například heus (dnes citoslovce), utinam (dnes částice) nebo mecum (dnes 

zájmeno), které zmiňují mnozí pozdněantičtí gramatici pod kategorií předložek kvůli příklonce 

-cum, kterou nazývají předložkou v postpozici.  

Akuzativních předložek má být těchto dvacet osm: ad, apud, ante, adversum, cis, citra, 

circum, circa, contra, erga, extra, intra, inter, infra, iuxta, ob, penes, per, prope, propter, 

praeter, post, pone, secundum, supra, trans, ultra, usque (SACERD. 20). Ablativních těchto 

třináct: a, ab, abs, cum, coram, de, e, ex, pro, prae, palam, sine, tenus (SACERD. 21). S oběma 

pády se má pojit těchto pět: in, sub, subter, super, clam (SACERD. 22). 
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2.1.3.3 Shrnutí 

 

Sacerdos si tedy všímá podobnosti předložek s adverbii. Nabízí takovéto kritérium pro 

jejich rozlišení: pokud lexém řídí pád jména, a to jedině akuzativ nebo ablativ, jedná se o 

předložku, když se tento lexém pojí se slovesem nebo se jménem v jiném pádu, jde o 

adverbium. Neodůvodňuje však, proč se předložky nemohou pojit také s jinými pády, jeho 

příklad crurum tenus, ve kterém vidí tenus jako předložku, používají někteří pozdější 

gramatikové jako doklad pro předložku řídící genitiv – srov. Diomedes (zde kap. 2.1.5), 

Donatus (zde kap. 2.1.6), Priscianus (zde kap. 2.1.7) a Pompeius (zde kap. 2.1.13). Naopak pro 

Sacerdotovu charakteristiku předložek není podstatné, ve které pozici ve větě předložka leží: 

může předcházet slovu, se kterým se pojí, i ho následovat. Ze Sacerdotovy definice prepozic 

není zřejmé, zda pod tímto termínem chápe pouze předložky, nebo i předpony.  

 

2.1.4 Flavius Sosipater Charisius o prepozicích 

 

2.1.4.1 Vlastní text Charisia, vybrané pasáže 

 

De praepositione (CHAR. gramm. 298,2 nn.)38 

(3128) Praepositio est pars orationis, quae praeposita alii parti orationis 

significationem eius inmutat aut simplicem servat, ut scribo – sub-scribo, re-scribo.  

(3129) Praepositiones aut casibus serviunt aut loquellis. 

(3130) Quae casibus serviunt: „apud“, „penes“, ut „apud vos“, „penes te“; loquellis, 

[ut] „con-“, „di-“, „re-“, „se-“, ut con-gredior, di-duco, re-fero, se-cedo. 

(3131) Ceterae praepositiones [et] verbis sic cohaerent, ut casibus; ut <„per:“> per-

fer, „per hunc“; <„ad:“> ad-move, „ad urbem“. 

(3132) Quae casibus serviunt, aut accusativum habent, aut ablativum, aut utrumque.  

(3133) Et sunt accusativi casus: ad („ad domum“, „ad fines“); apud („apud 

Maronem“); ante („ante ostium“, „ante tribunal“); adversum („adversum hostem“); 

am („am segetes“); contra („contra Capitolium“, „contra hostem“); circum („circum 

montem“); circiter („circiter ducentos39“); citra („citra gratiam“, „citra montem“); 

circa („circa forum“); cis („cis Padum“, „cis Alpes“); extra („extra urbem“); erga 

(„erga parentes“); in („in Pisonem“);40 inter („inter querellas“, „inter te“); infra 

 
38 Charisiova gramatika není v online databázi Bibliotheca Teubneriana Latina citována podle Keilovy edice, ale 

podle edice Barwicka a Kühnerta 1997 [1964]; uváděné strany tedy odpovídají této edici. 
39 Ducentos je v akuzativu kvůli pádové sémantice – jedná se o akuzativ rozsahu. Circiter tedy přinejmenším 

v tomto případě pád neřídí.  
40 Tj. in jako předložka označující nikoli směr či místo, nýbrž in ve významu „proti“. 
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(„infra collem“); intra („intra Kalendas“, „intra moenia“); iuxta („iuxta aedem“); ob 

(„ob merita“, „ob causam“); obter (---); per („per vias“, „per medium“); praeter 

(„praeter malos“); propter („propter illum“); post („post annum“); prope („prope 

urbem“); pone („pone litus“, „pone me“); penes („penes hospitem“); subter („subter 

mare“); supra („supra illum“, „supra fortunam“); subtus („subtus lectum“); 

secundum („secundum mare“); trans („trans Tiberim“); ultra („ultra terminum“, 

„ultra fines“); usque („usque Romam“).  

(3134) Item ablativi casus: a („a propinquis“); ab („ab homine“); abs („abs te“); 

<absque> („absque nobis“); cum („cum sociis“, „cum patre“); coram („coram 

amicis“, „coram multis“); clam („clam patre“); de („de civitate“); e („e foro“); ex 

(„ex provincia“); pro („pro patre“, „pro re publica“); prae („prae metu“, „prae 

dolore“); palam („palam omnibus“); sine („sine domino“); tenus („tenus pube“).  

(3135) Item utriusque casus: in („in ius eo“, „in iure sto“); sub („sub montem veni“, 

„sub monte moror“); super („super arma“, „super armis“) […]; subter („subter 

mare“, subter mari“); super41 („super Hectore“, „super Priamo“, hoc est „de 

Priamo“). 

(3139) Non nullae tam casui, quam verbo praeponuntur, aliae tantum verbo, quaedam 

tantum casui.  

(3140) Aliae mutato accentu in adverbia accedunt. 

(3143) Sunt etiam ex universis, quae et casui et verbo praeponuntur, velut: a – „[a] 

caelo“, a-moveo; ab – „[ab] arce“, ab-horreo; abs – „abs te“, abs-traho; ad – „ad 

illum“, ad-gredior; am – „am fines“, „am segetes“, am-bio, am-plector; ante – „ante 

tribunal“, ante-cedo; contra – „contra illum“, contra-dico; circum – „circum 

oppidum“, circum-eo; de – „de illo“, de-cipio; e – „e caelo“, e-duco; ex – „ex alto“, 

ex-cipio; [in] – „in Pisonem, in-vado; inter – „inter illum“, inter-dico; ob – „ob illum“, 

ob-eo, ob-icio; prae – „prae viribus“, prae-dico; pro – „pro illo“, pro-mitto; praeter – 

„praeter filium“, preter-eo; per – „per flumen“, per-ago; sub – „sub illum“, sub-eo; 

super – „super lectum“, super-gredior; trans – „trans flumen“, trans-eo. 

(3134) Eadem praepositiones et adverbio et participio et pronomini praeponuntur: 

adverbio quidem ita: ad-prime, in-pudenter; participio vero ita: in-scriptus, de-scriptus; 

pronomini etiam ita: „ad illum“, „pro me“, „de hoc“. 

(3145) Similiter ex universis tantum casibus iunguntur hae: propter, apud, obter, sine, 

circiter, subtus, infra, coram, intra, cis, extra, post, supra, prope, ultra, usque, citra, 

secundum, erga, pone, circa, penes, iuxta.  

(3146) Quaedam similiter ex universis mutato accentu in adverbia accedunt, quae etiam 

in adverbiis notavimus, et sunt: infra („infra stat“); supra („[supra] stat“); extra 

(„[extra] stat“); intra („[intra] sedebat“); ultra („[ultra] non faciam“); citra („[citra] 

discurrit“); circa („[circa] equitat“); iuxta („[iuxta] fecit“, <id est> „similiter“); 

contra („<contra> tendebat“); subtus („[subtus] erat“); coram („[coram] stetit“, <id 

est „palam“>); ante („[anteg venit“); post („[post] sedit“); prope („[prope] cecidit“, 

id est „paene“); usque („[usque] illum mulcavit“, id est „valde“, item „usque illo cum 

venisset“).  

(3147) Et quam diu sine casibus enuntiantur, adverbia [aliter] erunt; receptis casibus, 

in praepositiones [transeunt]. 

(3148) Nomina civitatium sine praepositione sunt <cum verbis> eundi, manendi, 

redeundi. 

 
41 U předložky super uvádí pouze příklady předložky s ablativem, ač tvrdí, že se super pojí s ablativem i 

akuzativem. 
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(3149) Sed et „rus“ sine praepositione: „rus eo“, „ruri sum“, „rure venio“; et 

„domus“ sine praepositione, velut „domum eo“, „domi sum“, „domo venio“, sed et 

„de domo“. 

(3155) Item „ante“, „post“, „penes“, „inter“ nunc praeponuntur casibus, nunc mutato 

accentu subiunguntur, ut „ante illum“, „illum ante“. 

(3159) Item „cum“ tertiae personae praeponitur tantum, velut „cum illo“.  

(3160) Nam primam et secundam subsequitur: „mecum“, „tecum“, item „nobiscum“, 

„vobiscum“, „cum illis“.  

(3161) Item „tenus“ subsequitur: „pube tenus“, „facie tenus“, „capulo tenus“. 

(3164) Item „super“, quotiens „supra“ significat, accusativum recipit casum (id est 

„super subsellium“); quotiens vero „de“ significat, recipit ablativum (id est „super 

Hectore“, [hoc est „de Hectore“, ut ait poeta (Verg. A. 1,750) „multa super Priamo 

rogitans, super Hectore] multa“).  

(3165) Item „per“ diversas habet significationes. Non enim tantum pro eo, quod est 

apud Graecos „διά“, „ὡσεί“, „δι'“, „ἐκείνου“, id est „per me“ aut „per illum“, 

intellegitur, nec pro eo tantum, quod [est] „ἐπί“ apud Graecos sumitur […]. 

(3217) Sunt et aliae plurimae praepositiones pro aliis apud veteres auctores 

interpositae, de quibus plenius idem Iulius Romanus libro ἀφορμῶν sub titulo de 

praepositione disseruit. 

 

De adverbio (CHAR. gramm. 233,2 nn.)  

(2463) Adverbium est pars orationis, quae adiecta verbo significationem eius implet 

atque explanat.  

(2474) Adverbium est pars orationis, quae praeposita verbo significationem eius implet 

atque explanat. 

(2582) Sunt etiam quae et „in locum“ et „in loco“ et „e loco“ significant infinita, velut: 

susum, deorsum, supra, infra, ultra, citra, extra, intra, super, subter, ante, post. 

(2590) […] Ordinis [adverbia sunt]: deinde, deinceps, tunc, ante, post; […]  

 

2.1.4.2 Kategorie prepozic u Charisia 

 

Dle Charisia prepozice, tedy předložka nebo předpona42, předcházejí ve větě jinému 

větnému členu (CHAR. 3128) a – vyjma předpon – slouží pádům: pojí se s akuzativem, 

ablativem nebo s nimi oběma (CHAR. 3132). S akuzativem se mají pojit předložky: ad, apud, 

ante, adversum, am, contra, circum, circiter, citra, circa, cis, extra, erga, in, inter, intra, iuxta, 

ob, obter, per, praeter, propter, post, prope, pone, penes, subter, supra, subtus, secundum, 

trans, ultra, usque (CHAR. 3133). U předložky per si Charisius všímá, že má v řečtině více 

protějšků, per má tedy dle Charisia více významů (CHAR. 3165). S ablativem se pojí: a, ab, abs, 

absque, cum, coram, clam, de, e, ex, pro, prae, palam, sine, tenus (CHAR. 3134). S oběma pády: 

in, sub, super, subter (CHAR. 3135). Z nich super se má spojovat s akuzativem, pokud je použito 

 
42 Předložky casibus serviunt, předpony loquellis serviunt (CHAR. 3129). 
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ve významu supra (např. super subsellium), s ablativem, když má význam de (např. multa super 

Hectore rogitans, super Priamo ve významu de Hectore, de Priamo) (srov. CHAR. 3164).43  

Četné z vyjmenovaných předložek (a sice: infra, supra, extra, intra, ultra, citra, circa, 

iuxta, contra, subtus, coram, ante, post, prope, usque) se po změně přízvuku mohou stát 

příslovcem44 (CHAR. 3140 a CHAR. 3146). Také v případě, že se lexém ve větě nepojí s žádným 

pádem, řadí se mezi adverbia; jakmile pád řídí, jedná se dle Charisia o předložku (CHAR. 3147). 

 Příslovce Charisius definuje v kapitole De adverbiis jako slova, která jsou k slovesu 

připojena (adiecta) nebo leží před slovesem (praeposita)45, ve větě mu předcházejí a doplňují 

nebo objasňují jeho význam (CHAR. 2463 a 2474). Z těch adverbií, která Charisius zařadil také 

do výčtu předložek, vyjmenovává mezi časově neurčenými příslovci konkrétně také tato: supra, 

ultra, citra, extra, intra, super, subter, ante, post (CHAR. 2582). Mezi příslovce vyjadřující 

pořadí také tato: ante, post (CHAR. 2590). 

Některé předložky nemusejí dle Charisia nutně předcházet jménu, s jehož pádem jsou 

spojeny, nýbrž mohou být kladeny za ně. Tak tedy předložky ante, post, penes, inter mohou být 

jednou před jménem, jindy za jménem. V závislosti na pořadí se jim ale mění přízvuk (jak, to 

Charisius nespecifikuje)46 (CHAR. 3155). Předložka cum ve spojení se zájmeny předchází jen 

třetím osobám (např. cum illo, cum illis), pokud je spojena s osobou první či druhou singuláru 

nebo plurálu, leží až za nimi, ovšem v podobě entiklika (např. mecum, nobiscum; CHAR. 3159 

a CHAR. 3160). Jiné předložky zas budou kladeny za jméno vždy, například tenus, Charisius 

uvádí příklad pube tenus47 (CHAR. 3161). 

 

2.1.4.3 Shrnutí 

 

Charisius si je vědom, že dochází k překrývání předložek a adverbií. Jako dvě hlavní 

rozpoznávací kritéria, jak odlišit předložku od adverbia, zmiňuje Charisius zaprvé stejné 

kritérium, které má už Sacerdos, tedy otázku, zda se lexém pojí se jménem v akuzativu nebo 

 
43 Stejný případ popisují Donatus (DON. 186), Servius (SERV. 317), Augustin (AUG. 225) a Pompeius (POMP. 

4766). 
44 K přízvuku viz zde kap. 2.1.2. 
45 Charisius pokaždé použil jiné sloveso, jako by jednou charakterizoval předpony u sloves (adiecta), čímž by 

předpony řadil mezi adverbia, a jednou mluvil o adverbiích jako samostatných lexémech (praeposita).  
46 K přízvuku latinských předložek viz zde kap. 2.1.2. 
47 Příklad pube tenus jako doklad předložky v postpozici najdeme také u Servia (SERV. 288), Donata (DON. 181), 

a Pompeia (POMP. 4585). 
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ablativu. Jedině pokud ano, je to předložka. Ze strany adverbií je pak rozdíl oproti předložkám 

v tom, že se pojí se slovesem. Slovesu mají ale také předcházet, tedy i zde je jedno z kritérií 

adverbia jeho pozice ve větě, podobně jako u prepozic. To, že praepositio ve smyslu 

„předpony“ se slovesem může pojit, zde Charisius nerozvádí. 

Druhé kritérium, které Charisius uvádí, je přízvuk, který se u totožných prepozic a 

adverbií liší a podle něhož by se, jak tvrdí Charisius, mělo adverbium od prepozice rozpoznat. 

Protože se však blíže v kapitole o adverbiích ani v kapitole o prepozicích přízvuku těchto dvou 

slovních druhů nevěnuje, my zde definovat hranici mezi předložkami a adverbii na základě 

přízvuku nemůžeme. Je možné, že Charisiovi současníci slyšeli rozlišný přízvuk u adverbií a u 

prepozic, jasně je díky tomu od sebe odlišovali, a snad proto se jím Charisius přinejmenším 

v těchto dvou kapitolách nezabývá. 

 

2.1.5 Diomedes o prepozicích  

 

2.1.5.1 Vlastní text Diomeda, vybrané pasáže 

 

De praepositio (DIOM. gramm. I 408,26 nn.) 

(1609) Praepositio est pars orationis, quae complexa aliam partem orationis 

significationem eius inmutat --- vel supponitur, ut „mecum“, „tecum“, aut verbum 

praecedit, ut per-fero, aut adverbium, ut in-docte, aut participium, ut prae-cedens, aut 

coniuctionem, ut abs-que, aut se ipsam, ut „circum circa“. 

(1610) Praepositiones tam casibus serviunt, quam loquellis, aut loquellis et casibus.  

(1613) Praepositioni accidunt casus.  

(1614) Sunt autem, qui putant accidere praepositioni et figuram et ordinem; figuram, 

quia sunt praepositiones simplices, ut abs, conpositae, ut absque; ordinem, quia sunt 

praepositivae, ut sine, subiunctivae, ut tenus.  

(1615) Sed haec nos et similia in his numeramus, quae inaequalia nominantur.  

(1616) Sed scire nos convenit praepositiones ius suum tunc retinere, cum praeponuntur, 

suppositas vero et significationem et vim nominis et legem propriam non habere. 

(1618) Et adverbia faciunt, si quando illas non subsecuntur casus.  

(1620) Casibus serviunt prapositiones accusativo dumtaxat et ablativo.  

(1621) Antiqui etiam genetivo casui praepositiones coniungebant, ut Vergilius „crurum 

tenus“ et „laterum tenus hispida nanti“. 

(1624) Aliae mutato accentu in adverbia accedunt. 

(1627) Casibus tantum serviunt, ut „apud“, „penes“: sunt aliae, quae harum 

inveniuntur exemplo. 

(1628) Loquellis tantum iunguntur, ut: „am“, „con“, „di“, „dis“, „se“, „re“, „au“, ut 

am-plector, con-gredior, di-duco, dis-traho, se-paro, re-fero, au-fero. 

(1630) Quae casibus serviunt, aut accusativo aut ablativo copulantur.  
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(1631) Quae accusativo casui serviunt, iuguntur hoc modo: ad („ad domum“); ante 

(„ante iudices“); adversus („adversus hostem“); cis („cis Tiberim“); citra („citra 

Italiam“); contra („contra Graeciam“); circum („circum muros“); circa („circa 

forum“); erga („erga conscientiam“); extra („extra civitatem“); inter („inter 

propinquos“); intra („intra oppidum“); infra („infra potentes“); ob („ob amicitiam“); 

post („post domum“); penes („penes plurimos“); praeter („praeter paucos“); propter 

(„propter spem“); pone („pone tergum“); secundum („secundum disciplinam“); trans 

(„trans Alpes“); per („per provinciam“); iuxta („iuxta aedem“); ultra („ultra 

terminum“); usque („usque Galliam“); prope („prope me est“), ut dicit Cicero „in 

Pisonem dixit“.  

(1632) Item „proximus Pompeium sedebam“. 

(1633) Sed et dativo casui, idem Cicero dixit ad Atticum: „propius grammatico 

accessi“; Nepos: „inlustri ---“; Salustius: „proxima Carthagini loca“; Vergilius: 

„proximus huic“, „longo sed proximus intervallo“; idem: „propius stabulis armenta 

tenerent“. 

(1634) Ablativo casui hae sic iunguntur: a („a propinquis“); ab („ab homine“); absque 

(„absque nobis“); cum („cum sociis“); coram („coram amicis“); clam („clam patre“); 

de („de civitate“); e („e foro“); ex („ex provincia“); pro („pro fratre“); prae („prae 

dolore“); palam („palam omnibus“); sine („sine domino“); tenus („tenus crure“).  

(1635) Et quae utrisque casibus serviunt, ut „in“ <et> „sub“ praepositiones, 

accusativo casui tunc iunguntur, quando aliquo nos transferimus (ut „in ius eo“, „in 

provinciam vado“, „sub montem pergo“). 

(1637) „Super“ etiam et „subter“, licet rarius, utrisque casibus serviunt.  

(1640) Praepositiones in, ex, e, de, per, pro, prae tam verbis praeponuntur, quam 

casibus --- amplectuntur. 

 

 

De adverbio (DIOM. gramm. I 403,17 nn.) 

(1540) Adverbium est pars orationis, quae adiecta verbo, significationem eius implet 

atque explanat.  

(1553) Significationes adverbiorum sunt plurimae. 

(1554) Significant enim numerum, ut „semel“, „bis“, „ter“, „quater“, „quinquies“ 

[…]; demonstrationem, ut „ecce“, „en“, „em“, „ellum“, „eccum“ […]; optationem, 

ut „quasi“, „o“, „o si“ […]. 

(1567) Comparationem recipient adverbia, quotiens appellationes, unde transeunt, 

conparantur, ut „docte – doctius – doctissime“, quia est „doctus – doctior – 

doktissime“.  

(1569) Quem ad modum conparantur, ita demiuuntur adverbia, a positivo, ut „primum 

– primulum“, „longe – longule“; a conparativo, ut „melius – meliuscule“, „longius – 

longiuscule“; a superlativo vel nulla exempla vel perrara sunt.  

(1570) Sunt adverbia aut cum nominibus communia (ut: subito, sedulo); aut cum 

pronominibus (ut: qui, quo, hac); aut cum verbis (ut: age, pone); aut cum 

coniunctionibus (ut: quare, si, quam ob rem, quando, ne, ut, cum); aut cum 

praepositionibus (ut: praeter, ante, prae, contra, propter); aut cum interiectionibus (ut: 

em, heu, eho); aut pro se invicem (ut: ubi, quando, maxime, tum, ut, hic, denique). 

(1571) Haec aut sensus aut plerumque inter se discernit accentus.  

(1572) Adverbiis addi praepositiones plurimi negant.  

(1573) Sed tamen lectum invenimus „in primo“, quod est „εν πρώτοις“ et quae dixerunt 

veteres, „a mane“ et „ab hinc annos decem natus est“, quod est „ante decem annos 

natus est“.  



26 

 

(1574) Item: posthac, antehac, exinde, abhinc, ad usque; et poetice: „de subito“, „de 

repente“, „de inproviso“. 

(1600) Item ex praepositionibus, quae mutato accentu in adverbia accedunt, ut infra 

(„infra stat“), supra („supra stat“), extra („extra erat“), intra („intra sedebat“), ultra 

(„ultra non faciam“), citra („citra discurrit“), circa („circa equitat“), iuxta („iuxta 

fecit“, ut „similiter“), contra („contra tendebat“), subtus („subtus erat“), coram 

(„coram stetit“, id est „palam“), ante („ante venit“), post („post sedit“), prope („prope 

cecidit“, id est „paene“), usque („usque illum mulcavit“, ut sit „valde“), item --- super 

(„super ---“).  

(1601) Quam diu sine casibus enuntiantur, adverbialiter eunt; receptis casibus 

praepositiones sunt.  

 

 

2.1.5.2 Kategorie prepozic u Diomeda 

 

Dle Diomeda je prepozice větný člen, který se pojí s jiným větným členem a pozměňuje 

jeho význam (DIOM.1609). Rozlišuje předponu (ta servit loquellis) a předložku (ta servit 

casibus; DIOM.1610). Diomedes se distancuje od názorů, že prepozice může být postavena i 

před slovo i za ně, a tvrdí, že musí jménu předcházet (DIOM.1614–1616). Pokud po prepozici 

pád nenásleduje, jedná se o adverbium (DIOM.1618). Nejprve se tedy zabývá obecně 

prepozicemi (předložkami i předponami), dále se věnuje vysloveně předložkám. 

Předložce podle Diomeda náleží pád, předložka pádu slouží (DIOM.1613 a DIOM.1620), 

a to akuzativu: ad, ante, adversus, cis, citra, contra, circum, circa, erga, extra, inter, intra, 

infra, ob, post, penes, praeter, propter, pone, secundum, trans, per, iuxta, ultra, usque, prope 

(DIOM.1631) – od něj také proximus (proximus Pompeium sedebam; DIOM.1632) a propius 

(s dativem – propius grammatico accessi; DIOM.1633), ablativu: a, ab, absque, cum, coram, 

clam, de, e, ex, pro, prae, palam, sine, tenus (DIOM.1634), nebo oběma: in, sub (DIOM.1635) a 

méně časté super, subter (DIOM.1637). Dříve se některé pojily také s genitivem – jako příklad 

uvádí crurum tenus z Vergiliových Georgik48 (DIOM.1621). 

 
48 VERG. georg. 3,53. Stejný příklad uvádí Sacerdos (SACERD. 19), Donatus (DON. 302), Priscianus (PRISC. 

5715) a Pompeius (POMP. 4659). 
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Také změnou přízvuku u některých předložek (infra, supra, extra, intra, ultra, citra, 

circa, iuxta, contra, subtus, coram, palam, ante, post, prope, usque, super) dochází ke změně 

slovního druhu a z předložky se stává příslovce (DIOM. 1600)49. 

 Příslovce je dle Diomeda slovní druh, který se pojí se slovesem a doplňuje nebo 

objasňuje jeho význam (DIOM.1540). Specifikem příslovcí oproti předložkám je, že se mohou 

stupňovat, ale ne vždy – jedině pokud pocházejí ze jména,50 které lze stupňovat (DIOM.1567), 

a dále že od některých z nich lze vytvořit deminutivum: zdrobňovat lze adverbium v pozitivu 

(např. primum – primulum51, longe – longule52) a komparativu (např. melius – meliuscule53, 

longius – longiuscule54), v superlativu ne, nebo jen tak ojediněle, že Diomedes nemůže přijít 

s žádným příkladem takové zdrobněliny (DIOM.1569). 

V Diomedově gramatice dochází k průnikům adverbií a jiných slovních druhů, mezi jinými 

k průniku adverbií a předložek, například u slov: praeter, ante, prae, contra, propter, která 

vyjmenovává mezi příslovci (DIOM.1570) i mezi předložkami (DIOM.1631). Tvrdí, že pak je 

lze rozlišit dle významu nebo často dle polohy přízvuku (DIOM.1571). Dále polemizuje 

s názorem, že by se s adverbii nemohla pojit předložka; jako protipříklady uvádí in primo, 

a mane55 a ab hinc annos decem natus est (DIOM.1572–1574). 

 

2.1.5.3 Shrnutí 

 

Také Diomedes si všímá, že kategorie adverbií má průnik nejen s kategorií předložek, ale i 

s dalšími slovními druhy (např. i slovesy: např. age, pone, jmény: subito, sedulo a dalšími; 

DIOM. 1570). I zde je jedním z hlavních rozdílů přízvuk – podobně jak to tvrdí Charisius, také 

podle Diomeda by mělo být možné rozpoznat adverbium od prepozice podle jejich přízvuku, 

ale ani Diomedes tento rozdíl blíže nespecifikuje. Druhé kritérium je stejné jako u Sacerdota a 

Charisia: aby lexém byl předložkou, musí se pojit se jménem v nějakém pádě. Podle Diomeda 

 
49 Diomedes píše, že předložka se mění v adverbium, i když z hlediska diachronní lingvistiky byla primární 

adverbia a předložky vznikly až sekundárně. Možná ale použil takové vyjádření a takové pořadí proto, že je 

obsažené v kapitole O prepozicích, v ní tedy na vše nazírá z pohledu prepozic jako výchozího slovního druhu. 
50 V Diomedově době pojem „jména“ (nomina nebo zde appellationes) znamená také přídavná jména. 
51 Příklad primum – primulum najdeme rovněž u Pompeia, viz níže POMP. 4088. 
52 Příklad longe – longule najdeme také u Prisciana (PRISC. 5900), Cledonia (CLED. 1106) a Pompeia (POMP. 

4088). 
53 Příklad melius – meliuscule také CLEDON. 1106. 
54 Příklad longius – longiuscule také CLEDON. 1106 a POMP. 4088, viz níže. 
55 Mane a primo ale mohou být také čteny jako „ráno“ a „první“ v ablativu singuláru, tento příklad tedy není 

ideální.  
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se má pojit nejen s akuzativem nebo ablativem, ale také archaicky s genitivem a v Diomedově 

současnosti ještě s dativem, k němu uvádí příklad propius grammatico accessi. 

Pokud se slovo nepojí s pádem, je to podle Diomeda předložka, a pokud domnělá 

předložka je v postpozici za jménem, není to předložka. Diomedes tak oproti Charisiovi a 

Sacerdotovi považuje za zásadní pozici předložky ve větě: musí ležet před jménem, s kterým 

se pojí. 

Ze strany adverbií je rozlišujícím prvkem kromě toho, že se pojí se slovesem, také 

skutečnost, že některá z nich lze stupňovat nebo zdrobňovat. Jenže Diomedes sám při výčtu 

předložek uvádí, že od předložky prope vychází také propius a proximus, které také řadí mezi 

předložky. Toto kritérium není tedy de facto rozhodující ani pro Diomeda. 

  

2.1.6 Aelius Donatus o prepozicích 

 

2.1.6.1 Vlastní text Donata, vybrané pasáže 

 

De praepositione (DON. gramm. min. IV 365,10 nn.) 

(171) Praepositio quid est? Pars orationis, quae praeposita aliis partibus orationis 

significationem earum aut conplet aut mutat aut minuit. 

(172) Praepositioni quot accidunt? Unum.  

(173) Quid? Casus tantum.  

(174) Quot? Duo.  

(175) Qui? Accusativus et ablativus.  

(176) Da praepositiones casus accusativi.  

(177) Ad, apud, ante, adversum, cis, citra, circum, circa, contra, erga, extra, inter, intra, 

infra, iuxta, ob, pone, per, prope, secundum, post, trans, ultra, praeter, propter, supra, 

usque, penes.  

(178) Quo modo? Dicimus enim „ad patrem“, „apud villam“, „ante aedes“, „adversum 

inimicos“, „cis Renum“, „citra forum“, „circum vicinos“, „circa templum“, „contra 

hostem“, „erga propinquos“, „extra terminus“, „inter naves“, „intra moenia“, „infra 

tectum“, „iuxta macellum“, „ob augurium“, „pone tribunal“, „per parietem“, „prope 

fenestram“, „secundum fores“, „post tergum“, „trans ripam“, „ultra fines“, „praeter 

officium“, „propter rem“, „supra caelum“, „usque Oceanum“, „penes arbitros“.  

(179) Da praepositiones casus ablativi.  

(180) A, ab, abs, cum, coram, clam, de, e, ex, pro, prae, palam, sine, absque, tenus.  

(181) Quo modo? Dicimus enim „a domo“, „ab homine“, „abs quolibet“, „cum 

exercitu“, „coram testibus“, „clam custodibus“, „de foro“, „e iure“, „ex praefectura“, 

„pro clientibus“, „prae timore“, „palam omnibus“, „sine labore“, „absque iniuria“, 

„tenus pube“, quod nos dicimus „pube tenus“.  

(182) Da utriusque casus praepositiones.  
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(183) In, sub, super, subter.  

(184) „In“ et „sub“ quando accusativo casui iunguntur? Quando vel nos, vel quoslibet 

in locum ire, isse, ituros esse significamus.  

(185) „In“ accusativi casus: „itur in antiquam silvam“; „in“ ablativi casus: „stans 

celsa in puppi“; „sub“ accusativi casus: „postes que sub ipsos nituntur gradibus“; 

„sub“ ablativi casus: „arma sub adversa posuit radiantia quercu“.  

(186) „Super“ quam vim habet? Ubi locum significat, magis accusativo casui servit, 

quam ablativo; ubi mentionem alicuius facimus, ablativo tantum, ut „multa super 

Priamo rogitans“.  

(187) „In“ quam vim habet? Etiam tum accusativo casui servit, cum significat 

„contra“, ut „in adulterum“, „in deserterem“.  

(188) „Subter“ quam vim habet? Eandem quam superiores ad locum et in loco 

significantes. Quae praepositiones sunt, quae dictionibus serviunt et separari non 

possunt? Di, dis, re, se, am, con.  

(189) Quo modo? Dicimus enim di-duco, dis-traho, re-cipio, se-cubo, am-plector, con-

gredior.  

(190) Quae sunt, quae coniungi non possunt? Apud et penes.  

(191) Quae coniunguntur et separantur? Reliquae omnes. 

 

De praepositione (DON. gramm. mai. IV 391,11 nn.) 

(300) Separatae praepositiones acuuntur, coniunctae casibus aut loquellis vim suam 

saepe conmutant et graves fiunt.  

(302) Antiqui praepositiones etiam genetivo casui coniungebant, ut „crurum tenus“. 

(306) Et adverbia faciunt, si quando illas non subsequitur casus. 

(307) Sunt, qui putant accidere praepositioni et figuram et ordinem: figuram, quia sunt 

praepositiones simplices, ut „abs“, conpositae, ut „absque“; ordinem, quia sunt 

praepositivae praepositiones, ut „sine“, sunt subiunctivae, ut „tenus“. 

(308) Sed haec nos et similia in his numerabimus, quae inaequalia nominantur. 

 

De adverbio (DON. gramm. mai. IV 385,11 nn.) 

(204) Adverbium est pars orationis, quae adiecta verbo significationem eius explanat 

atque inplet, ut „iam faciam“ vel „non faciam“. 

(216) Adverbia loci duas species habent, in loco et ad locum [significantes]: in loco (ut 

intus foris), ad locum (ut intro foras). 

(232) Praepositio separatim adverbiis non adplicabitur, quamvis legerimus „de 

repente“, „de sursum“, „de subito“ et „ex inde“ et „ab usque“ et „de hinc“.  

(233) Sed haec tamquam unam partem orationis sub uno accentu pronuntiabimus. 

 

2.1.6.2 Kategorie prepozic u Donata 

 

Dle Donata je předložka větný člen, který předchází jinému větnému členu (DON. 171). 

Podle některých předložky mohou být také v postpozici za jménem, s kterým se pojí, například 
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tenus (uvádí příklad pube tenus56) apod. (DON. 307), Donatus však takové případy řadí mezi 

nepravidelné, a tak dle Donata platí, že by předložka měla pádu předcházet (DON. 308). 

Předložce přináleží pád – akuzativ nebo ablativ (DON. 172–175), dříve57 také genitiv 

(např. crurum tenus;58 DON. 302) – a mění, doplňuje nebo omezuje význam slova, s kterým je 

spojena59 (DON. 171). S akuzativem se pojí tyto předložky: ad, apud, ante, adversum, cis, citra, 

circum, circa, contra, erga, extra, inter, intra, infra, iuxta, ob, pone, per, prope, secundum, 

post, trans, ultra, praeter, propter, supra, usque, penes (DON. 177). S ablativem: a, ab, abs, 

cum, coram, clam, de, e, ex, pro, prae, palam, sine, absque, tenus (DON. 180). S akuzativem i 

ablativem: in, sub, super, subter (DON. 182–183). 

Z nich se in a sub pojí s akuzativem v případě, že se chce vyjádřit směr (DON. 184), 

super se naopak pojí s akuzativem, když označuje nějaké místo, s ablativem se pojí, když se 

zmiňuje nějaká osoba – např. multa super Priamo rogitans.60 Předložka in se také pojí 

s akuzativem v případech, že je použita ve významu contra, např. in adulterum.61 Když se 

Donatus zamýšlí nad tím, proč předložky fungují takto, tedy proč se pojí právě s daným pádem, 

odpovídá si, že se tak zkrátka v řeči běžně používají (srov. DON. 178 a DON. 181: Quo modo? 

Dicimus enim […]).62 

Pokud se předložka vyskytuje sama, bez kontextu, má podle Donata ostrý přízvuk, 

pokud se spojí se jménem a jeho pádem nebo pokud se z ní stane předpona, přízvuk se často 

mění na těžký (DON. 300). Když předložku nenásleduje žádný pád, jde dle Donata o adverbium 

(DON. 306). Adverbium se ale má dle Donatovy definice pojit se slovesem, objasňovat nebo 

doplňovat jeho význam (DON. 204). Předložka by se dle Donata neměla spojovat s adverbiem, 

přesto takové případy nachází, např. de repente, de sursum (DON. 232), ale takové spojení 

předložky a příslovce se prý vyslovuje, jako by to byl jeden větný člen, tedy jen s jedním 

přízvukem (DON. 233). 

 

 
56 Srov. pozn. 47. 
57 „Dříve“ odkazuje zejména na dobu Vergiliovu – Donatus je kromě gramatiky rovněž autorem komentáře 

k Vergiliovu dílu, viz zde podkapitola 1.3.4. 
58 Viz výše pozn. 48. 
59 Zde má Donatus na mysli praepositio ve významu „předpona“. 
60 Viz výše pozn. 43. 
61 Tento příklad pak najdeme také u Pompeia (POMP. 4762); Servius grammaticus uvádí in alterum ve významu 

contra alterum (SERV. 315–316). 
62 Stejnou argumentaci nabízí Servius (SERV. 288) a Cledonius (CLEDON. 311). 
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2.1.6.3 Shrnutí 

 

Donatus se rovněž při popisu prepozic dotýká jejich blízkosti s adverbii. Jako parametr 

pro jejich odlišení nejmenuje explicitně přízvuk, ačkoli popisuje, jak funguje přízvuk u 

prepozic. Jako podmínku pro to, aby byly dané tvary předložkami, Donatus jmenuje, že musí 

být spojeny s nějakým pádem, a to s akuzativem nebo ablativem a v dřívějších textech také 

s genitivem. Dle Donata, stejně jako to definuje Diomedes, má předložka jménu předcházet, 

tedy nemá být v postpozici. Na rozdíl od názoru Diomedova Donatus zastává myšlenku, že by 

se předložka spíše neměla pojit s adverbiem. 

 

2.1.7 Priscianus o prepozicích 

 

2.1.7.1 Vlastní text Prisciana, vybrané pasáže 

 

De praepositione (PRISC. gramm. III 24,2 nn.) 

(5640) Quoniam de omnibus, ut, potui, declinabilibus supra disserui, id est de nomine 

et verbo et participio et pronomine, nunc ad indeclinabilia veniam, quae iure extrema 

ponuntur: ea enim sine illis sententiam complere non possunt, illa vero sine istis 

saepissime complent.  

(5641) Itaque cum mihi bene videantur praepositionem ceteris indeclinabilibus 

Graecorum doctissimi praeposuisse, et maxime Apollonius, cui auctoritatem in omnibus 

sequendam putavi, ego quoque ab ea incipiam. 

(5643) Est igitur praepositio pars orationis indeclinabilis, quae praeponitur aliis 

partibus vel appositione vel compositione.  

(5644) Est autem quando per appositionem prolatae praepositiones praepostere 

ponuntur, poetica plerumque auctoritate; nam sine metris scribentes rarissime hoc 

invenies facere nisi in „cum“, quae solet quibusdam pronominibus apud omnes similiter 

postponi.  

(5645) Quando autem ordinem mutant, mutant etiam accentum, nisi differentia 

prohibeat, quod etiam coniunctiones apud Latinos praepositivae vel communes, si 

postponantur, facere solent, ut „igitur“, „quoniam“, „saltem“; praepositae autem 

gravantur omnibus syllabis, postpositae acuuntur in principio. 

(5655) Et adverbia quidem derivativa possunt esse, praepositiones vero positivae sunt 

omnes, si sequimur Graecorum auctoritatem.  

(5656) Itaque „adversum“, „extra“, „infra“, „inter“, „intra“, cum sint derivativa, 

magis adverbia esse videntur praepositiva, quam praepositiones.  

(5657) Possunt enim haec etiam sine causalibus verbis adiungi, ut „ego in campo curro, 

tu extra“, „ego supra aspicio, tu infra“; sic etiam similia.  

(5658) Sciendum tamen, quod omnia adverbia, quae solent casibus adiungi, Romani 

artium scriptores inter praepositiones posuerunt, quia sunt praepositiva casualium et 



32 

 

gravantur omnibus syllabis vel quia interpretatio eorum apud Graecos modo 

praepositionis, modo adverbii vim obtinet, ut: „ante ora patrum“; hic „ante“ g. τό 

„πρό“ significat, quod est praepositio Graeca.  

(5659) At vero: „Ante leves ergo pascentur in aethere cervi“ et „Ante pererratis 

amborum finibus exul“ – hic „ante“ g. τό „πρότερον“ significat et est sine dubio 

adverbium. 

(5662) „Adversum“ quoque ideo praepositionem esse putaverunt, quia pro g. „επί“ 

praepositione Graeca solet aliquando poni […]. 

(5663) „Secundum“ quoque, quando pro g. „κατά“ et „μετά“ accipitur, loco 

praepositionis est. 

(5666) Accentum habent praepositiones acutum in fine, tam apud Graecos quam apud 

nos, qui tamen cum aliis legendo in gravem convertitur, nisi praepostere, quod Aeolis 

quoque, quamvis fugiant in fine acutum, in hac parte solent servare, quos in plerisque 

secuti in hoc quoque sequimur.  

(5667) Cum vero praepostere ponuntur, monosyllabae acuto, disyllabae paenultimo 

acuto proferuntur, nisi aliqua differentia, ut praedictum est, impediat, ut Vergilius in I 

Aeneidos: „maria omnia circum“ finalem enim acuimus syllabam, ne, si paenultimam 

acuamus, nomen vel adverbium putetur esse. 

(5668) Tantam autem praepositioni tenorum mutationem facit ordinis commutatio, quod 

quibusdam pronominibus etiam enclitici vice fungitur, quae sunt haec: „mecum, tecum, 

secum, nobiscum, vobiscum“, de quibus in pronomine latius tractatum est. (5669) Nec 

mirum, in hac parte orationis Romanos in fine reponere accentus, quamvis sint 

disyllabae, nec non Aeolis contra consuetudinem suam idem facere, cum annititur 

semper praepositio sequenti dictioni et quasi una pars cum ea effertur, quamvis per 

appositionem proferatur, unde et acutum in gravem convertit. 

(5670) Id que Donatus etiam in secunda arte de praepositione se intellegere confirmat 

his verbis: „separatae praepositiones acuuntur coniunctae casibus aut loquellis vim 

suam saepe commutant et graves fiunt“.  

(5680) Apud illos enim cum sint decem et octo praepositiones, diversas singulae habent 

significationes, quae complent multarum apud nos demostrationem, ut g. „περί“ pro 

„circum“ et „circa“ et „erga“ et „de“ et „super“, quando memoriae est, ponitur; 

similiter g. „παρά“ pro „apud“ et „prope“ et „praeter“ et „propter“. 

 (5681) Nec solum id, sed etiam illud causa fit, ut sint ampliores apud nos, quod omnia 

adverbia localia, quae solent casualibus praeponi, inter praepositiones nostri 

posuerunt, ut supra diximus, tenorem que earum in eis quoque servaverunt, ut „pone 

tribunal“, „adversum hostes“, „citra forum“, „contra inimicos“, „infra tectum“, 

„supra montem“, „extra muros“, „intra urbem“, „ultra Alpes“.  

(5682) Huiuscemodi enim omnia Graeci adverbia dicunt esse, quia et certam aliquam 

habent significationem etiam per se posita, quod praepositiones habere nolunt per se 

prolatae, adverbia vero habent. 

(5690) Mediae quoque ponuntur, ut „qua de re“, „quam ob rem“, „quas ob res“, „qua 

in parte“. 

(5699) Oportet autem scire, quod Graeci proprium dicunt esse praepositionis, ut nihil 

certum per se positae sine aliis partibus orationis significare possint, ut supra dictum 

est, quales sunt paene apud nos quoque omnes monosyllabae, ut: ad, ob, per, pro, prae, 

a, ab, abs, cum, de, e, ex, nec non etiam disyllabarum quaedam, ut: ante, praeter. 

(5703) Quae vero certae alicuius sunt significationis, quamvis secundum Graecorum 

rationem pleraeque inter adverbia poni debent, id est „supra“, „infra“, „extra“, 

„pone“ et huiuscemodi alia, tamen, quia et casualibus plerumque praeponuntur et 

gravantur more praepositionum et loco plerumque Graecarum accipiuntur, ut dictum 
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est, praepositionum, ut „supra caelum“, g. „ὑπέρ τόν οὐρανόν“, „infra terram“, g. „ὑπό 

τήν γῆν“, ideo non penitus irrationabiliter ab atrium scriptoribus Latinarum inter 

praepositiones quoque sunt receptae. 

(5715) Cum apud Graecos separata praepositio tribus soleat casuibis praeponi, id est 

genitivo, dativo, accusativo, apud nos duobus solis praeponitur, id est accusativo, nisi 

g. ἑλληνισμοι utatur auctoritas, ut Virgilius in III Georgicon: Et crurum tenus a mento 

palearia pendent, / genitivo est usus secundum Graecos pro ablativo, quamvis apud 

Graecos τό „ἄχρις“, quod est „tenus“, non praepositio, sed adverbium esse ostenditur; 

itaque apud nos quoque raro praeponitur. 

(5736) Praepositiones quoque tam pro adverbiis, quam pro coniunctionibus 

inveniuntur, ut ostendimus.  

(5737) Non bene tamen stoici praepositionem inter coniunctiones ponebant, 

praepositivam coniunctionem eam nominantes, cum coniunctio et nominibus et verbis 

et omnibus tam declinabilibus, quam indeclinabilibus per appositionem soleat adiungi; 

nec solum praeponitur, sed etiam subiungitur tam apud poetas, quam apud sine metris 

scribentes; praepositio vero, ut saepe dictum est, et praeponi velut semper, cum recto 

ordine ponitur, et verbis ceteris que partibus indeclinabilibus, nisi in compositione non 

adiungitur. 

(5746) Adeo autem plerumque localem habent significationem praepositiones, quae 

adverbia quoque ex his quaedam localia nascuntur: „ex – extra, extrinsecus; sub – 

subter; in – infra, intra, intus“.  

(5747) Sed etiam haec, ut supra dictum est, quia loco praepositionum saepe solent poni, 

cum casibus adiunguntur, atrium scriptores inter praepositiones numerant. 

(5748) Cum igitur, ut supra memoravimus, per appositionem duobus casibus 

adiungantur praepositiones, accusativo et ablativo, de singularum significatione 

disseramus, et primo de his, quas accusativus sequitur. 

(5749) Unisyllabae, ut plerisque Latinorum videtur, sunt hae: „ad, ob, per, post, cis, 

trans“; bisyllabae: „apud, ante, citra, circum, circa, contra, erga, extra, inter, intra, 

infra, iuxta, prope, pone, ultra, praeter, propter, supra, usque, penes“; trisyllabae: 

„circiter, adversus, secundum“. 

(5750) Ex his pleraeque apud Graecos inter adverbia ponuntur, ut saepe docuimus, 

quod certam habent significationem etiam per se positae, quod in praepositionibus 

abnegant esse per se positis, et quod licet tam poetis, quam oratoribus sine 

reprehensione et praeponere et postponere ea casibus, cum praepositionem, de quibus 

nulla dubitatio est, nisi poetica auctoritas postponere non solet, et quod eorum pleraque 

componi non possunt, cum praepositiones omnes apud illos talem naturam habeant, ut 

et componi et separari possint. 

(5751) Nostri vero ideo inter praepositiones eas dictiones posuerunt, quia semper 

praepositivae sunt, nisi licantia hoc poetica mutaverit, et gravantur praepositae, quod 

praecipue suum est praepositionis. 

(5752) Sunt autem pleraque huiuscemodi adverbia localia, ut „cis“, „trans“, „apud“, 

„ante“, „contra“, „circum“ et reliqua similia. 

(5764) Sciendum autem, quod omnia localia possunt aedem temporalia esse, ut „per 

medium forum“ et „per medium diem“ dicimus. 

(5787) „Clam“ enim magis adverbium est, cum nec localem habeat aliquam 

significationem, quam plerumque possident, et qualitatem demonstret, quae in adverbiis 

inveniri solet – et deminuitur, quod nulla praepositio habet, ut „clanculum“, et potest 

etiam absque casu proferri, ut „bona aperte facit, mala clam“ – et quod apud Graecos 

absque ulla dubitatione adverbium est. 



34 

 

(5790) Bisyllabae sunt praepositiones, quae accusativo iunguntur, secundum plerosque 

atrium scriptores haec: apud, ante, citra, circum, circa, erga, contra, extra, inter, intra, 

infra, iuxta, prope, propter, pone, ultra, praeter, supra, usque, penes. 

(5844) Monosyllabae praepositiones, quae casui ablativo serviunt, dumtaxat sunt hae: 

a, ab, abs, e, ex, de, pro, prae, cum, addunt etiam „clam“, quod apud Graecos 

adverbium est.  

(5845) Disyllabae autem „coram“, „palam“, „sine“, „absque“, „tenus“, quorum 

omnium interpretationes apud Graecos adverbia sunt. 

(5850) Haec igitur quoque ratio compulit atrium scriptores Latinos huiuscemodi 

dictiones, quamvis interpretationes earum adverbia sint apud Graecos, tamen inter 

praepositiones ponere apud nos, quano casibus supra dictis praeponuntur.  

(5851) Quae vero ex his possunt sine casibus verbis adiungi, etiam inter adverbia 

ponunt. 

(5861) Nec mirum, accentum vel ordinationem differentiam facere praepositionibus et 

adverbiis, quamvis easdem habeant syllabas, cum hoc in aliis quoque partibus 

inveniatur, ut „pone“ verbum et adverbium sive praepositio accentu discernitur, 

similiter „verum“ coniunctio et nomen, „sine“ praepositio et verbum, „ergo“ causalis 

et rationalis coniunctio; in multis quoque aliis hoc invenies. 

(5891) Videtur derivativum ex hoc [prae] esse „praeter“, quomodo a „sub“: „subter“, 

„in“: „inter“, „pro“: „propter“. 

(5900) [Clam – apud Graecos adverbium] habet tamen etiam diminutionem, quae in 

praepositione numquam invenitur, in adverbio vero est quando, ut „bene – belle; longe 

– longule“; sic ergo „clam – clanculum“. 

(5917): Restant quattuor praepositiones, quae pro varia significatione modo 

accusativo, modo ablativo praeponuntur: in, sub, super, subter. 

 

De adverbio (PRISC. gramm. III 60,2 nn.) 

(5970) Adverbium est pars orationis, cuius significatio verbis adicitur.  

(5971) Hoc enim perficit adverbium verbis additum, quod adiectiva nomina appellativis 

nominibus adiuncta, ut „prudens homo pudenter agit“; „felix vir feliciter vivit“. 

(6225) Et quod adverbia etiam per se habent aliquam certam significationem, 

praepostitiones vero non, ut si dicam „de“ vel „in“, nescio per se quid significant, nisi 

coniungantur cum aliqua dictione. 

 

2.1.7.2 Kategorie prepozic u Prisciana 

 

 Priscianus nejprve uvádí, že se předložky řadí mezi neohebné slovní druhy a ty podle 

něj nemohou bez ohebných tvořit věty (PRISC. 5640). Konkrétně předložky jsou pak nesklonný 

slovní druh, jenž leží ve větě před jiným větným členem, buď ve formě samostatného lexému, 

nebo ve formě předpony (PRISC. 5643)63. Píše, že pouze básnici mohli používat předložky 

kladené až za slovo, se kterým jsou spojeny. Jedinou postpozicí, které se běžně užívá v próze 

 
63 Předložky dle Prisciana předchází dalšímu slovu tak, že leží před ním (appositione), předpony tak, že jsou 

s ním spojeny (composione). 
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je ekntiklikon -cum u zájmen (PRISC. 5644). Priscianus také píše, že předložka může ležet mezi 

dvěma jmény, např. qua de re nebo quas ob res (PRISC. 5690). 

 Pokud je předložka kladena jinam než před slovo, k němuž patří, mění dle Prisciana svůj 

přízvuk. Je-li předložka v prepozici, nese těžký přízvuk na všech slabikách, pokud změní svou 

pozici ve větě, má ostrý přízvuk na první slabice (PRISC. 5645). Dále se zde píše, že v latině, 

stejně jako v řečtině, mají předložky – myšleno předložky samy o sobě, bez navázání na jiný 

větný člen64 – ostrý přízvuk na poslední slabice, když se spojí s jiným větným členem, mění se 

tento přízvuk na těžký (PRISC. 5666). 

Jestliže je přízvuk na penultimě, měla by být předložka dle Prisciana považována za 

adverbium nebo jméno. Dokazuje to na příkladu z první knihy Vergiliovy Aeneidy (Aen. 1,32), 

kde ve spojení maria omnia circum má mít circum ostrý přízvuk na poslední slabice, neboť 

(PRISC. 5667). Zde také odkazuje na Donata a přebírá jeho popis přízvuku u adverbií a prepozic: 

pokud prepozice stojí ve větě sama, nezávisle na jiném větném členu, má přízvuk ostrý, pokud 

se ve větě vyskytuje jako předložka pojící se se jménem v konkrétním pádu, nebo jako 

předpona, nese přízvuk těžký (PRISC. 5670; viz DON. 300)65. 

Při rozlišování prepozic od adverbií se Priscianus odkazuje na autoritu řeckých gramatiků, 

podle nichž je charakteristické pro předložky to, že nenesou žádný význam a že musejí být 

primární (positivae), ne odvozené (derivativae), a tvrdí, že i v latině tak mají být všechny 

předložky primární. Tomu dle Prisciana odpovídají jednoslabičné: ad, ob, per, pro, prae, a, ab, 

abs, cum, de, e, ex, nec a dvouslabičné: ante, praeter (PRISC. 5655, PRISC. 5681 a PRISC. 5699). 

Když jsou odvozené – jako např. extra, infra, inter, intra – vidí je Priscianus spíše jako adverbia 

v prepozici než jako předložky (PRISC. 5656), protože se mohou pojit se slovesem, aniž by se 

pojily s pádem, např. ego in campo curro, tu extra a ego supra aspicio, tu infra66 (PRISC. 5657). 

Římané však považují dle Prisciana za předložky vše to, co se pojí s určitým pádem (srov. 

PRISC. 5681 a PRISC. 5699). 

Zároveň si Priscianus uvědomuje, že i latinské primární předložky nějaký význam nesou a 

od tohoto významu se odvíjí význam odvozených slov – adverbií, např. ex – extra, extrinsecus 

 
64 Taková předložka by ale na základě vlastností předložek, které Priscianus vyjmenovává vůbec nebyla 

předložkou, protože se vždy má pojit s pádem. 
65 K přízvuku v latině viz podkapitolu 2.1.2. 
66 Předložky extra a infra, se v druhé polovině věty zdánlivě s pádem nepojí, fakticky ale ano, jen je obsažen 

v první části výpovědi a v druhé elidován: extra [campo] a infra [aspicio]. 
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(PRISC. 5764 a 5746). Jinde ale píše, že u samostatné předložky nelze určit její význam, teprve 

když se pojí s jiným slovem, pak ano (PRISC. 6225). 

Předložka se má podle Prisciana pojit s pádem. Uvádí, že zatímco řecké předložky se pojí 

s genitivem, dativem nebo akuzativem, ty latinské se pojí pouze s akuzativem nebo ablativem.67 

Jen pokud je v literatuře užito „helénismu“ (tedy grécismu), může se latinská předložka pojit i 

s jiným pádem; Priscianus zde uvádí jako příklad crurum tenus68 z Georgik, přičemž tenus vidí 

jako ekvivalent řeckého ἄχρις, které je v řečtině adverbium (PRISC. 5715). 

Jako další důvod, proč jsou v latině předložky často špatně rozpoznatelné od adverbií, 

Priscianus uvádí, že některá slova (adverbia) bývají v latině považována za předložky proto, že 

nahrazují předložku při překladu z řečtiny. Například adversum za (adverbium) επί nebo 

secundum za κατά či μετά (PRISC. 5662 a PRISC. 5663). 

V kapitole De potestate praepositionum Priscianus nabízí výčet předložek pojících se 

s akuzativem: jednoslabičné – ad, ob, per, post, cis, trans a dvojslabičné – apud, ante, citra, 

circum, circa, contra, erga, extra, inter, intra, infra, iuxta, prope, pone, ultra, praeter, propter, 

supra, usque, penes, circiter, adversus, secundum69 (PRISC. 5749 a PRISC. 5790). Následně 

vypočítává latinské předložky pojící se s ablativem: jednoslabičné a, ab, abs, e, ex, de, pro, 

prae, cum a také clam, které ale Řekové prý považují za adverbium (PRISC. 5844) a rovněž sám 

Priscianus by ho řadil mezi adverbia, protože od něj lze odvodit deminutivum clanculum a může 

se vyskytovat bez jména (bona aperte facit, mala clam) (PRISC. 5787 a PRISC. 5900). Následně 

vyjmenovává více slabičné předložky pojící se s ablativem: coram, palam, sine, absque, tenus, 

které všechny Řekové řadí mezi adverbia (PRISC. 5845). S akuzativem i ablativem se pojí: in, 

sub, super, subter (PRISC. 5917). 

Obecně se zde opakovaně upozorňuje na to, že předložky bývají často zaměňovány za 

adverbia nebo také spojky a naopak. Za spojky proto, že ty také předcházejí ostatním větným 

členům – např. igitur, quoniam, saltem (PRISC. 5645 a PRISC. 5736). 

Adverbia Priscianus v kapitole De adverbio definuje jako slovní druh, který svým 

významem rozvíjí sloveso (PRISC. 5790) stejným způsobem, jako rozvíjí adjektivum70 

apelativum (PRISC. 5791). Přesto však v kapitole De praepositione zmiňuje, že i adverbium se 

 
67 Latinské varianty řeckých předložek, které se pojí s genitivem, jsou spojeny s ablativem, protože stará řečtina 

již má počet pádů zredukován na pět a v průběhu tohoto procesu převzal genitiv funkce ablativu. 
68 Srov. pozn. 48. 
69 Tyto řadí mezi předložky, ačkoli nejsou všechny primární – např. adversus. 
70 Pro přídavná jména zde používá termín adiectiva nomina.  
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může pojit s pádem jména (PRISC. 5656). Podle Prisciana také lze od adverbií tvořit deminutiva: 

např. longe – longule71, bene – belle nebo clam – clanculum. Clanculum se navíc podle 

Prisciana může vyskytovat také bez jména, s kterým by se pojilo. Toho by podle něj neměly 

být předložky schopny. (PRISC. 5787). 

 

2.1.7.3 Shrnutí  

 

Priscianus se tedy liší od ostatních gramatiků už tím, že je jeho kapitola De praepositione 

mnohem delší než u ostatních gramatiků, a tím, že argumentuje pomocí překladů z řečtiny a do 

řečtiny a definice latinských předložek explicitně srovnává s řeckou gramatikou. Jako jedno 

z kritérií předložek tak navrhuje, že by měly být slovotvorně neodvozené, tedy všechny 

sekundární prepozice by se podle něj měly řadit mezi adverbia, jak je tomu i u Řeků. Ve 

vlastním výčtu předložek pojících se s akuzativem mezi ně ale sám započte i některé sekundární 

předložky.  

Předložka se také musí podle Prisciana pojit s pádem, a to jedině akuzativem nebo 

ablativem, a má jménu v pádě předcházet (výjimkou mohou být pouze básnické texty a pouze 

cum jako příklonka u zájmen) – také pro Prisciana je tedy zásadním kritériem poloha lexému 

ve větě. Dalším jeho kritériem je typ přízvuku: předložky by měly nést těžký přízvuk, tedy by 

měly být nepřízvučné. Specifikem adverbií pak má být, že od nich lze tvořit deminutiva, což 

od prepozic není možné.  

 

2.1.8 Servius grammaticus o prepozicích 

 

2.1.8.1 Vlastní text Servia, vybrané pasáže 

 

De praepositione (SERV. gramm. IV 418,32 nn.) 

(288) Praepositio dicta est, quod in loquendo praeponitur (dicimus enim „apud amicum 

sum“), excepta una praepositione, quae non numquam praeponitur et postponitur, ut 

„tenus“ (dicimus enim et „pube tenus“ et „tenus pube“), et excepta altera 

praepositione, id est „cum“, scilicet in pronominibus non nullis, ut „mecum“, „tecum“, 

 
71 Srov. pozn. 52. 
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„nobiscum“, „vobiscum“, quod contra artem ex aperto dicitur (nemo enim dicit „cum 

me“, „cum te“ propter cacenphaton). 

(289) Natura enim praepositionis exigebat, ut praeponeretur. 

(305) „In“, „sub“, „super“ et „subter“ et accusativae sunt et ablativae; sed apud 

maiores nostros indifferenter ponebantur, id est nulla lege servata.  

(307) Verum tamen aetas posterior „super“ et „subter“ accusativas fecit. 

(311) Loquellares praepositiones ideo dicuntur, quia semper cohaerent, ut „conduco“, 

„recipio“. 

(312) Cohaerere autem eas res illa significat, quod non patiuntur in significatione 

interpositionem: nemo enim dicit „con tibi duco“ aut „re illum cipio“. 

(313) Praepositiones cum postpositae fuerint, si casum suum reservent, adhuc 

praepositiones sunt, ut „transtra per et remos“. 

(314) Si autem casum mutent, fiunt adverbia, ut „tempore post“ sed plerumque 

metrorum ratione etiam praepositae idem faciunt, ut „longo post tempore venit“. 

(315) Sciendum est etiam, praepositiones utriusque casus quotiens pro aliis 

praepositionibus ponuntur, illis eas casibus iungi, quibus iunguntur illae pro quibus 

ponuntur, ut „in alterum“. 

(316) Nam quoniam „in“ modo „contra“ significat, accusativo iungenda est, quia 

„contra“ accusativi casus est. 

(317) Item „super Priamo rogitans“: quoniam „super“ „de“ significat, ablativo 

iungenda est. 

 

De praepositione (SERV. gramm. IV 441,35 nn.) 

(745) Praepositio est pars orationis dicta, quod in loquendo praeponitur. 

(746) Et haec est eius natura, puta „ante templum“: nemo enim dicit „templum ante“. 

(756) Nam si habet alteram praepositionem, ipsa praepositio esse non potest: numquam 

enim praepositio alteri praepositioni cohaeret. 

(757) Idcirco debemus dicere „usque“ adverbium esse, quod iterum ratio refutat: 

etenim adverbio praepositio separatim numquam cohaeret. 

(767) Praepositio et quando praeponitur et quando postponitur, si casum suum retineat, 

praepositio est, ut „per transtra“, „transtra per“; si autem casum mutaverit, fit 

adverbium, ut „longo post tempore venit“. 

(768) Ambiguae praepositiones quattuor fuerunt, „in“, „sub“, „super“ et „subter“, 

quibus maiores indifferenter utebantur, sed hodie iam duae sunt, „in“ et „sub“: nam 

„super“ et „subter“ accusativae habentur. 

(770) Plerumque eadem est praepositio, quod est et adverbium, ut „ante“ et „propter“. 

(771) Sed quid magis dicendum sit, hac ratione colligimus.  

(772) Etenim si pars orationis sequatur, quae casibus servit, praepositiones erunt, ut 

„ante templum“, „propter aquam“: „templum“ enim et „aquam“ causales partes 

orationis sunt.  

(773) Quando autem dicimus „ante fecit“, „post dixit“, adverbia sunt: sequuntur enim 

verba, et novimus utique adverbia semper verbis egere. 

 

De adverbio (SERV. gramm. IV 415,7 nn.) 

(213) Adverbium dictum est, eo quod necesse habet hanc partem orationis verbum 

sequi, ut „cras faciam“, „hodie scribo“. 

(214) Sed non. 

(215) Nam quando dico „facit orator“, est elocutio plena, quamquam sine adverbio. 

(216) Potest ergo verbum sine adverbio poni; adverbium autem sine verbo numquam 

ponitur. 
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(217) In significationibus adverbiorum localia adverbia diligenter advertenda sunt, 

quae habent quattuor species: in loco, de loco, ad locum et per locum. 

 

De adverbio (SERV. gramm. IV 438,7 nn.) 

(745) Praepositio est pars orationis dicta, quod in loquendo praeponitur. 

(746) Et haec est eius natura, puta „ante templum“: nemo enim dicit „templum ante“. 

(756) Nam si habet alteram praepositionem, ipsa praepositio esse non potest: numquam 

enim praepositio alteri praepositioni cohaeret. 

(757) Idcirco debemus dicere usque adverbium esse, auod iterum ratio refutat: etenim 

adverbio praepositio separatim numquam cohaeret.  

(767) Praepositio et quando praeponitur et quando postponitur, si casum suum retineat, 

praepositio est, ut „trantra per“; si autem casum mutaverit, fit adverbium, ut „longo 

post tempore venit“. 

(768) Ambiguae praepositiones quattuor fuerunt: in, sub, super, subter, quibus maiores 

indifferenter utebantur; sed hodie iam duae sunt: in et sub; nam „super“ et „seubter“ 

accusativae habentur. 

(770) Plerumque eadem est praepositio, quod est et adverbium, ut „ante“ et „propter“. 

(771) Sed quid magis dicendum sit, hac ratione colligimus. 

(772) Etenim si pars orationis sequatur, quae servit, praepositiones erunt, ut „ante 

templum“, „propter aquam“: „templum“ enim et „aquam“ causales partes orationis 

sunt. 

(773) Quando autem dicimus „ante fecit“, „post dixit“, adverbia sunte: sequuntur enim 

verba, et novimus utique adverbia semper verbis egere. 

 

 

2.1.8.2 Kategorie prepozic u Servia 

 

 Dle Servia je prepozice větný člen, který je kladen před jiné slovo ve větě, před jakýkoli 

slovní druh kromě jiné předložky – proto Servius tvrdí, že usque nemůže být předložka, protože 

většinou je spojeno ještě s další předložkou, mělo by to tedy být adverbium Zároveň však 

Servius píše, že se s předložkou nemá pojit ani adverbium. (SERV. 756–757). O předložce tenus 

píše, že jako jediná může být kladena před slovo i za slovo, s kterým souvisí, např. pube tenus.72 

Také -cum, když se pojí se zájmeny jako enklitikon, je výjimkou a může následovat až 

v postpozici za slovem, se kterým se pojí (SERV. 288). Důvodem, proč prepozice předcházejí 

jiným slovům, je dle Servia jejich přirozenost, která to tak vyžaduje (SERV. 289 a SERV. 746)73. 

Termínem praepositiones má Servius na mysli jak předložky, tak předpony74 (srov. SERV. 311). 

Podle Serviova pojetí předložka, která je kladena až za slovo, s nímž je spojena, stále 

patří mezi předložky, byť v postpozici, pokud ovšem zůstane zachován pád – např. transtra per 

 
72 Srov. pozn. 47. 
73 Srov. pozn. 62. 
74 Pro předpony užívá termín loquellares praepositiones.  
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et remos (SERV. 313 a SERV. 767). Pokud dojde ke změně pádu (tj. jméno bude v jiném pádě, 

než s kterým se má předložka správně pojit), jedná se o adverbium – např. tempore post. 

Zároveň si Servius uvědomuje, že v básnických textech se kvůli metru mění slovosled, a tak v 

příkladu longo post tempore venit75 má podle něj být post příslovce, nikoli předložka, přestože 

je v prepozici vůči tempore, protože není spojeno s pádem, s kterým by se pojit mělo. Post by 

se totiž podle všech latinských gramatiků uvedených v této práci, kteří nabízejí výčet 

předložek,76 mělo pojit s akuzativem (SERV. 314). 

Servius zdůrazňuje, že je zkrátka mnoho lexémů, které jsou předložkami i příslovci, 

například ante a propter (SERV. 770), v takovém případě k odlišení adverbia od prepozice 

slouží zvyk: v jaké funkci je daný lexém používán v mluvě častěji, k takovému slovnímu druhu 

by měl být zařazen (SERV. 771). 

Dříve byly čtyři předložky, které se pojily s akuzativem i ablativem (in, sub, super, 

subter), přičemž starší autoři je prý pojili s jedním z těchto pádů dle vlastní úvahy, bez užívání 

nějakého gramatického pravidla (SERV. 305), v Serviově době jsou to už jen in a super, zbylé 

dvě se pojí s akuzativem (SERV. 307 a SERV. 768). Servius také zdůrazňuje, že předložky, jež 

se pojí s oběma pády, mohou být použity jako synonymum jiné předložky a v takovém případě 

se pojí s tím pádem, s kterým se běžně pojí předložka, kterou zastupují – např. ve spojení in 

alterum se in pojí s akuzativem proto, že zde nahrazuje předložku contra, která se s tímto pádem 

běžně vyskytuje77 (SERV. 315–316). Podobně když se předložka super používá jako 

synonymum pro předložku de, pojí se s ablativem: Servius uvádí příklad super Priamo rogitans 

(ve významu de Priamo rogitans).78 

Jednoduché rozlišení mezi předložkami a adverbii dle Servia má být, že to, co slouží 

pádům (jménům v daném pádě), tedy u Servia jen akuzativu a ablativu, je předložka, to, co 

vyžaduje spojení se slovesem a bez slovesa se vyskytovat nemůže, je adverbium (SERV. 772–

773 a SERV. 213). Například slovo ante může podle Servia být předložka, pokud se pojí s pádem 

(uvádí příklad ante templum), nebo příslovce, když se pojí se slovesem (ante feci). 

 

 
75 Poloverš z Vergiliových Búkolik: VERG. ecl. 1,29. 
76 Výčet předložek nabízejí všichni kromě právě Servia a kromě Pompeia, který neuvádí celý výčet předložek. 
77 O použití předložky in ve významu contra píší také Donatus (DON. 187) a Pompeius (POMP. 4762), ti ale 

uvádějí příklad in adulterum, ne in alterum. 
78 Viz výše pozn. 43. 
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2.1.8.3 Shrnutí 

 

Servius tedy jako kritérium pro oddělení prepozic od adverbií nevidí přízvuk. Zásadním 

rozdílem mezi nimi je u Servia to, že předložky slouží pádům, přičemž dle Servia pádu nemusejí 

předcházet. Adverbium se naproti tomu má pojit se slovesem. Ale Servius zde uvádí příklad 

adverbia, které není ve spojení se slovesem: tempore post. A naopak u slova post, které by 

mohlo být ve funkci předložky uvádí jako dokladové slovní spojení longo post tempore venit, 

které sloveso obsahuje. 

Podle Servia by se předložka neměla pojit s adverbiem. A podobně jako Donatus a níže 

Cledonius, také Servius odůvodňuje funkce prepozic a jejich zařazení mezi prepozice zvykem 

mluvčích jazyka – argument „dicimus enim“.79 

Způsob, jakým se Servius předložkami zabývá, působí na čtenáře, jakoby se nezabýval 

gramatikou latiny do hloubky, jako by nechtěl slovní druh prepozic definovat, určit jeho funkce 

a rozlišit od jiných slovních druhů, ale spíše jako by chtěl konstatovat, jak předložky fungují, 

podle archaických a klasických textů, nebo podle intuice.  

 

2.1.9 Augustinus Hipponensis (dubium) o prepozicích 

 

2.1.9.1 Vlastní text Pseudo-Augustina, vybrané pasáže 

 

De praepositione (AUG. gramm. 28,1)80  

(218) Praepositio est pars orationis, quae aut conponendis partibus orationis 

praeponitur, aut casibus duobus tantum accusativo aut ablativo aut utrique non 

conponendis, sed ad certas significationes adiuvandis. 

(222) Ergo accusativo serviunt hae: „ad amicum“, „apud patrem“, „ante coenam“, 

„adversus hostem“, „cis Tiberim“, „circa domum“, „circum murum“, „circa ianuam“, 

„contra portam“, „erga fratrem“, „extra matrem“, „inter montes“, „intra domum“, 

„infra urbem“, „iuxta locum“, „ob rem“, „penes Eurum“, „per spatium“, „prope 

Circum“, „propter salutem“, „praeter sonum“, „post tergum“, „pone balneas“, 

„secundum viam“, „trans Galliam“, „ultra Aethiopiam“, „usque Romam“. 

(224) Ablativo casui serviunt hae: „a socio“, „ab Olympo“, „abs tecto“, „absque 

damno“, „cum amico“, „coram vicino“, „de domo“, „e foro“, „ex edicto“, „pro 

patria“, „prae ceteris“, „palam omnibus“, „sine invidia“, „tenus facie“. 

 
79 Srov. např. DON. 178; SERV. 288; CLEDON. 311. 
80 Text této gramatiky je v databázi Bibliotheca Teubneriana Latina uveden podle edice C. F. Webera z r. 1861. 
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(225) Utrique casui serviunt hae: „in villam vado“ et „in villa sum“; „sub tectum 

venio“ et „sub tecto sto“; „subter arborem eo“ et „subter arbore sedeo“; „super 

arborem saliunt“ et „super arbore sidunt“; et „super“, quando „de“ significat, sicuti 

est „multa super Priamo rogitans“, ablativo tantum servit. 

 

De adverbio (AUG. gramm. 26,1) 

(179) Adverbium est pars orationis verbo adicienda, ut cum dicimus „fortiter fecit“, 

„mansuete vixit“, „hodie venit“, „loco est“, „longe est“, „hic sedet“, „simul 

comitatur“ et alia; nam „fecit“, „vixit“, „venit“, „sedet“, „comitatur“ verba sunt, 

„fortiter“, „mansuete“, „hodie“, „hic“, „simul“ adverbia sunt. 

(184) Conparatio accidit adverbiis, quae de nominibus conparationem recipientibus 

veniunt, ut ab hoc forti „fortiter“. 

(185) Ergo quemadmodum „fortis – fortior – fortissimus“, ita „fortiter – fortius – 

fortissimo“, et quemadmodum „castus – castior – castissimus“, ita „caste – castius – 

castissime“. 

 

2.1.9.2 Kategorie prepozic u Pseudo-Augustina 

 

Podle Augustinovy definice je prepozice buď předpona81, která se spojuje s nějakým 

jiným slovem, nebo samostatný lexém, který ovšem tvoří významový celek se slovem, s nímž 

se pojí82. Pak se klade před pády, a to před akuzativ, ablativ nebo před oba (AUG. 218). 

Akuzativu slouží tyto předložky: ad, apud, ante, adversus, cis, circa, circum, circa, contra, 

erga, extra, inter, intra, infra, iuxta, ob, penes, per, prope, propter, praeter, post, pone, 

secundum, trans, ultra, usque (AUG. 222). Ablativu tyto: a, ab, abs, absque, cum, coram, de, e, 

ex, pro, prae, palam, sine, tenus (AUG. 224). Oběma pádům slouží: in, sub, subter, super – 

s akuzativem se pojí, když vyjadřují směr (např. in villam vado), s ablativem, pokud určují 

místo (např. in villa sum). Super se také pojí s akuzativem v případě, že je použito ve významu 

de, např. multa super Priamo rogitans ve smyslu de Priamo83 (AUG. 225). Adverbium je pak 

dle Augustina slovní druh, jenž se pojí se slovesem (AUG. 179) a může být stupňován v případě, 

že se stupňuje i jeho protějšek – jméno (přídavné) (AUG. 184–185).  

 

2.1.9.3 Shrnutí  

 

 
81 Ta se má připojit k slovu, s nímž se pojí (conponendis). 
82 Předložka se klade vedle slova, se kterým se pojí (conponendis). Podobné rozlišení najdeme u Prisciána: 

předpony se připojují k jiným slovům (compositio), přípony se kladou k nim (appositio). Viz PRISC. 5643. 
83 Viz výše pozn. 43. 
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Z definice předložek dle Augustina je zásadní to, že se mají pojit s pádem, přičemž 

vyjmenovává jen akuzativ a ablativ, a mají mu předcházet. Adverbium se pak pojí se slovesem 

a na rozdíl od předložky je někdy lze stupňovat. 

 

2.1.10 Regulae Aurelii Augustini o prepozicích 

 

2.1.10.1 Vlastní text gramatiky Regulae Aurelii Augustini, vybrané pasáže 

 

De coniunctione (AUG. gramm. V 521,31 nn.) 

(406) Sunt etiam dictiones, quas incertum est, utrum praepositiones, an adverbia 

nominemus, quae tamen omnes facile dinoscuntur. 

 

De praepositione (AUG. gramm. V 521,36 nn.) 

(409) Omnes praepositiones dicuntur generaliter. 

(410) Species autem hae, aliae accusativae, aliae ablativae, aliae utriusque. 

(411) Accusativae per casum accusativum enuntiantur, ut: ad, apud, ante, adversum, 

cis, citra, circum, circa, contra, erga, extra, intra, inter, infra, iuxta, ob, penes, per, 

prope, propter, praeter, post, pone, secundum, supra, trans, ultra. 

(414) Ablativae ablativum attendunt, tam in singulari, quam in plurali servatis 

generibus numeris que, ut puta: a, ab, abs, cum, coram, clam, de, e, ex, pro, prae, palam, 

sine, absque, tenus – masculino singularis „a fratre“, plurali „a fratribus“, feminino 

singulari „a sorore“, plurali „a sororibus“ vel „a civitate“ – „a civitatibus“; „ab“ 

singulari masculino „ab amico“, plurali „ab amicis“, „ab agro“ – „ab agris“; 

feminino „ab urbe“, plurali „ab urbibus“; neutro singulari „ab templo“, plurali „ab 

templis“; „a“ communi singulari „a cive“, plurali „a civibus“, „ab hoste“ – „ab 

hostibus“.  

(416) Remanet tertia species praepositionum, quae dicuntur utriusque, quae et 

accusativum tenent casum et ablativum. 

(421) Nam motus tunc tenet accusativum, cum a locis in alia loca nos moveri 

significamus, ut „curro in forum“ vel „in campum“: si ex alio loco currere nos dicimus, 

„in forum“ vel „in campum“, accusativum casum tenemus; si autem in uno eodem que 

loco, ablativum, ut „curro in foro“, „curro in campo“. 

(427) Altera praepositio utriusque: „sub“. 

(430) „Super“: „super Garamantas et Indos profert imperium“, motus est <de loco in 

locum>; in loco autem: „gemina super arbore sidunt“. 

(431) Item „subter“ de loco in locum, ut „angusti subter fastigia tecti ingentem Aeneam 

duxit“; in loco autem, cum tamen omnis: „ferre libet84 subter densa testudine casus“. 

(442) Ergo, ut diximus, multum iuvant adverbia haec duo ad confusionem distinguendi 

praepositiones utriusque casus. [quo? Ubi?] 

 

De adverbio (AUG. gramm. V 516,21 nn.) 

 
84 Citát z 9. knihy Aeneidy: VERG. Aen. 9,513; v dnešních edicích ale místo libet – iuvat či iuvet. 
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(312) Adverbium ideo dictum est, quia adhaeret verbo, nec potest verbi vis significantius 

sonare, nisi iungatur adverbium. 

 

 

2.1.10.2 Kategorie prepozic v Regulích  

 

Podle Regulí existují slova, u kterých není zřejmé, zda se mají nazývat prepozicemi, nebo 

adverbii, ale která lze snadno od sebe rozpoznat (REGUL. 406). Konkrétně prepozice se dělí na 

akuzativní, ablativní a pojící se s oběma těmito pády (REGUL. 409–410). Akuzativní předložky 

se poznají podle toho, že se pojí s akuzativem, a jsou to: ad, apud, ante, adversum, cis, citra, 

circum, circa, contra, erga, extra, intra, inter, infra, iuxta, ob, penes, per, prope, propter, 

praeter, post, pone, secundum, supra, trans, ultra (REGUL. 411). Ablativní se pojí s ablativem 

a jsou to následující: a, ab, abs, cum, coram, clam, de, e, ex, pro, prae, palam, sine, absque, 

tenus. Zbylé se na základě Regul pojí s ablativem i akuzativem, v závislosti na tom, zde jde o 

pohyb z jednoho místa na druhé, v takovém případě se drží akuzativu, nebo pohyb v rámci 

jednoho místa, pak jsou spojeny s ablativem (REGUL. 421) – k rozhodnutí, s kterým pádem se 

mají tyto předložky aktuálně pojit mají pomoct dvě adverbia: Quo? a Ubi? (REGUL. 442). 

S oběma pády se mají pojit předložky in (REGUL. 421), sub (REGUL. 427) a subter (REGUL. 

431).  

Reguly definují adverbia jako slova, která závisejí na slovesu a sloveso bez nich nemůže 

být blíže určeno (REGUL. 312). 

 

2.1.10.3 Shrnutí  

 

Reguly Aurelia Augustina zdánlivě nabízejí jednoznačné, jednoduché rozlišení mezi 

prepozicemi a adverbii: tvrdí, že prepozice se musí pojit s pády, a to s akuzativem nebo 

ablativem, kdežto adverbia se musí pojit se slovesem. Jenže autor Regul zcela opomíjí hraniční 

a nejednoznačné případy, u nichž by tato rozpoznávací kritéria nestačila – např. lexémy pojící 

se s jiným pádem, než je akuzativ a ablativ, a podobně. 

 

2.1.11 Pseudo-Aemilius Asper o prepozicích 
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2.1.11.1 Vlastní text Pseudo-Aspera, vybrané pasáže 

 

De praepositione (PS.ASPER gramm. V 553,31 nn.) 

(116) Praepositio est pars orationis, quae praeposita aliis partibus orationis vim et 

significationem earum adiuvat. 

(117) Praepositiones sunt propemodum hae: a, ab, cum, de, di, dis, per, prae, in, ex, 

inter, praeter, propter, apud, penes, trans, ante, sine, erga, ob, subter, am, con, e, pro, 

post, circum. 

(118) Certus vero numerus propter difficultatem discriminandorum ab adverbiis et 

coniunctionibus significatuum non potest comprehendi. 

(119) Indubitatae tamen praepositiones existimantur ablativi casus septem: a, ab, de, 

pro, ex, cum, prae. 

(120) Accusativo autem adnexae plerumque adverbiorum vim habent sunt que omnino 

undecim: ad, per, ob, post, trans, apud, penes, ante, propter, praeter, inter. 

(121) Utriusque casus sunt duae: in, et, sub. 

(122) Aliae praepositiones numquam ab aliis partibus separantur et non nisi verbis 

participiis que et adverbiis participiorum iunguntur: verbis sic: con-currit, re-currit; 

participiis sic: con-currens; adverbiis sic: com-posite, re-quisite, dis-iecte, con-stricte. 

(123) Aliae omnino aliis partibus orationis carere non possunt, ut „cum“, „apud“, 

„penes“, neque aliis quam casibus iunguntur, id est nomini, pronomini, participio, ut 

„cum Cicerone“, „cum illo“, „cum dilecto“; „apud Ciceronem“, „apud illum“, „apud 

dilectum“; „penes Ciceronem“, „penes illum“, „penes dilectum“. 

(124) Conveniunt autem hae aut accusativis, aut ablativis casibus. 

(125) Aliae separari aut iungi possunt, ut „sub“, „in“, „ex“. 

(126) Separantur hoc modo: „sub monte“, „ex monte“, „in monte“; adiunguntur sic: 

sub-scribit, in-repit, ex-currit. 

 

De adverbio (PS.ASPER gramm. V 551,36 nn.) 

(86) Adverbium est pars orationis, quae verbi vim explicat, ut „scribo bene“. 

(96) Qualitas et quantitas accidunt adverbio, cum aut absoluta sunt adverbia (ut 

„bene“, „alte“), aut comparativa (ut „melius“, „altius“), <aut> superlativa (ut 

„optime“, „altissime“). 

 

2.1.11.2 Kategorie prepozic u Pseudo-Aspera 

 

Pseudo-Aemilius Asper píše, že prepozice jsou větný člen, který předchází jiným větným 

členům a přispívá jejich smyslu a významu (PS.ASPER 116). Termín praepositiones u Pseudo-

Aspera znamená jak předpony, které nemají být nikdy odděleny (separantur) od slova, s nímž 

se pojí, a také předložky, které se nemohou vyskytovat bez jiného větného členu (aliis partibus 

orationis carere non possunt) a mají se pojit s pádem (neque aliis quam casibus iunguntur; 

PS.ASPER 122–123). Předložky se mají pojit s pády, tedy se jmény, zájmeny a participii 

v daném pádě: např. cum Cicerone, cum illo, cum dilecto (PS.ASPER 123). Adverbia pak dle 
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Pseudo-Aspera upřesňují význam slovesa (PS.ASPER 86) a mohou se stupňovat; uvádí zde 

příklady bene – melius – optime a alte – altius – altissime85 (PS.ASPER 96). 

Asper dále explicitně přiznává, že nelze přesně rozlišit prepozice od adverbií a spojek 

(PS.ASPER 118) a že jen u těchto, které vypisuje, je jisté, že jsou prepozicemi – tedy předložkami 

nebo předponami: a, ab, cum, de, di, dis, per, prae, in, ex, inter, praeter, propter, apud, penes, 

trans, ante, sine, erga, ob, subter, am, noc, e, pro, post, circum (PS.ASPER 117). Tvrdí, že 

předložky pojící se s ablativem jsou jednoznačně tyto: a, ab, de, pro, ex, cum, prae (PS.ASPER 

119). Předložky pojící se s akuzativem jsou podle Pseudo-Aspera ty, které se nejvíce zaměňují 

s adverbii, proto má být jejich výčet, který je nota bene u Pseudo-Aspera kratší než u ostatních 

gramatiků, diskutabilní: ad, per, ob, post, trans, apud, penes, ante, propter, praeter, inter 

(PS.ASPER 120). S oběma pády se mají pojit opět už jen dvě předložky: in, sub (PS.ASPER 121), 

nejsou to ovšem stejné dvě, jaké vypsal Servius (ten má in, super; SERV. 307 a SERV. 768). 

 

2.1.11.3 Shrnutí 

 

Pseudo-Aemilius Asper si tedy všímá případů, kdy není možné jednoznačně rozpoznat 

prepozici od adverbia. Předložky se podle něj mají pojit s pády (zde vyjmenovává jen akuzativ 

a ablativ) a pádům předcházet. Adverbia mohou být dle této gramatiky stupňovatelná a pojí se 

se slovesem. Opět nejsou uvedeny hraniční případy ani se zde nedotýká otázky, zda předložka 

v postpozici zůstává předložkou a podobně. 

 

2.1.12 Cledonius o prepozicích 

 

2.1.12.1 Vlastní text Cledonia, vybrané pasáže 

 

De praepositione (CLEDON. gramm. V 24,29 nn.) 

(311) Praepositio dicta est ab eo, quod praeponatur omnibus partibus orationis: 

dicimus enim „ante homines“, non „homines ante“.  

(312) Nam haec vis est praepositionis: praeposita praepositionis obtinet locum, 

postposita in significationem transit adverbii. 

 
85 Tedy příklad jednoho nepravidelného a jednoho pravidelného adverbia.  
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(324) „Clam custodibus“: „clam“ praepositio utriusque casus est, ideo pro voluntate 

dicentis vel accusativo iungetur vel ablativo. 

(325) Dicimus enim et „clam amicum est“ et „clam amico“. 

(326) „Sub“, „super“: utrius <que> casus praepositiones ideo dictae sunt, quod 

communes sint accusativo et ablativo. 

(327) Sed in duabus his praepositionibus, „in“ et „sub“, quae similem regulam habent, 

distantia haec est, quando accusativo serviant, quando ablativo. 

(328) Quotienscumque itinerales fuerint, hoc est cum de altero loco ad alterum transit, 

ut „imus ad forum“, „descendimus in vallem“, accusativo iungendae sunt, tribus 

temporibus comprehensis, et ire et isse et ituros ese. 

(329) Cum vero locales fuerint, hoc est cum in ipso loco aliquid esse dicitur, ut „in 

campo stetimus“, „in foro clamavimus“, hae ablativo iungendae sunt, sed ita, ut tria 

tempora comprehendant, in loco esse, fuisse, futuros esse: sed regulariter scire 

debemus, quod interrogatio praepositiones facit esse perspicuas. 

 

De praepositione (CLEDON. gramm. V 76,11 nn.) 

(1238) Praepositio est pars orationis: praeponitur praepositio omnibus partibus, etiam 

sibi apsi, ut „circumcirca“. 

(1256) Praepositiones sunt secundum Probum numero quinquaginta et quinque. 

(1257) Ex his tributae sunt accusativo triginta, ablativo quindecim, utrisque quattuor, 

loquellis sex. 

(1258) […] „Praeter“: „praeter“ vero lecta est et ablativo iuncta […]. 

(1259) Usque, penes. 

(1260) Dicimus enim: „usque alii volunt“, ut adverbium sit; sed falsum est. 

(1261) Qui adserunt adverbium, sic dicunt, quoniam sine alia praepositione proferre 

non potes, ut „usque ad urbem vado“. 

(1262) Sed hoc convincimus praesumptione inperitiae dici, siquidem ipsa uti sola 

debemus, ut Vergilius „usque columnas Exulat“. 

(1263) „Ad patrem“ […]. 

(1264) „Ante aedes“ […]. 

(1265) „Adversum“: Tullius „adversum leges mores que maiorum“. 

(1266) „Cis“: Sallustius „quae cis paucos dies iuncta in armis foret“. 

(1267) „Citra forum“ […]. 

(1268) Circa templum non habet exemplum. 

(1269) „Ultra fines“ […]. 

(1270) „Oceanum, penes arbitros“; „te penes, in te omnis domus inclinata recumbit“. 

(1271) Ex his „ad“ et „apud“ cum unius casus sunt: „apud“ tantum in loco significat, 

ut „apud amicum sum“, nec possumus dicere „apud amicum vado“. 

(1272) „Ad“ vero et in loco et ad locum significat: nam dicimus et „ad amicum sum“ 

et „ad amicum vado“ […]. 

(1277) De, ex, e: „e foro“, „ex amico“. 

(1313) Nihil enim accidit praepositioni, nisi solus casus.  

(1316) Subiunctae inveniuntur praepositiones per poeticam licentiam. 

 

De adverbio (CLEDON. gramm. V 20,29 nn.) 

(226) Adverbium dictum est ideo, quod coniunctum verbo vim eius explanet et impleat. 

(250) Adverbia, quae conparari possunt, in positivo gradu aut in -e, aut in -ter exire 

possunt, ut „docte“, „admirabiliter“; comparativum vero gradus in adverbiis semper 

in -ius exit, ut „doctius“, „admirabilius“; superlativus vero in -e semper exit, ut 

„doctissime“, „admirabilissime“. 



48 

 

 

De adverbio (CLEDON. gramm. V 64,30) 

(1058) „Roma“, si non sit nomen, sed vice loci sit, adverbium est, ut „Roma venio“: 

adverbium, quia locum significat, unde veneris. 

(1076) „Ante“, si iungo nomini, „ante templum“, 

(1077) praepositio est, si tempus invenit, ut „ante feci“, adverbium est. 

(1106) Quem ad modum comparantur, ita et deminuuntur adverbia: a positivo, ut „, 

„longe – longule“; a comparativo, ut „melius – meliuscule“, „longius – longiuscule“. 

(1135) Praepositio separatim adverbiis: adverbiis praepositiones putant aliqui omnino 

addi non oportere, cum interdum propter sonos iungi necesse sit, ut apud Terentium: 

„interea mulier quaedam ab hinc triennium“, et Vergilius: „Siculo prospexit ab usque 

Pachyno“. 

(1139) „Deinde“ et „desursum“ et „desubito“ non sunt duae partes orationis, sed una 

conposita. 

(1140) Si dividas, praepositio est, conexa adverbium facit. 

 

2.1.12.2 Kategorie prepozic u Cledonia 

 

Podle Cledonia se prepozicím říká prepozice proto, že jsou kladeny před všechny větné 

členy, rovněž před předložky – např. circumcirca86 (CLEDON. 311 a CLEDON. 1238). Pokud jsou 

totiž vloženy za nějaké slovo, jedná se o příslovce (CLEDON. 312), přičemž výjimkou mohou 

být básnické texty (CLEDON. 1316). Předložky slouží pádům: akuzativu, pokud předložková 

vazba vyjadřuje směr, ablativu, pokud předložková vazba vyjadřuje místo (CLEDON. 327–329). 

Oběma pádům slouží: clam, sub, subter a in, přičemž u clam není sémantický rozdíl mezi jeho 

spojením s akuzativem nebo ablativem87 (CLEDON. 324), u in a sub ano: jejich vazba 

s akuzativem vyjadřuje směr, vazba s ablativem – statický děj (CLEDON. 327–329). 

Cledonius tvrdí, že podle Proba latina obsahuje celkem padesát pět prepozic, z nichž se 

třicet pojí s akuzativem, patnáct s ablativem, čtyři s oběma pády a v šesti případech jde o 

předpony (CLEDON. 1256–1257). Konkrétní výčet předložek však nenabízí, jen u některých 

konkrétních nabízí příklad jejich použití zejm. u Vergilia nebo se věnuje podrobněji jejich 

významu (srov. CLEDON. 1258–1277). Patnáct pojících se s ablativem by mohlo být totožných 

s výčtem většiny zde uvedených gramatiků, např. s výčtem Donatovým, přesně třicet předložek 

pojících se s akuzativem vyjmenovává Audax, Cledonius by mohl mít tedy nějaký podobný 

(AUDAX 473).  

 
86 Tedy praepositio ve významu „předložka“ i „předpona“. 
87 Uvádí zde příklady clam amicum est a pouhé clam amico, první je spojení se slovesem, druhé předložková 

vazba bez slovesa. 



49 

 

Z Cledoniova textu však můžeme vyčíst, že vyjmenovává jako předložky pojící se 

s akuzativem i ablativem tyto: in, sub, subter a clam, zatímco většina gramatiků uvádí jako 

předložky pojící se s oběma pády in, sub, super, subter (srov. např. Charisius, zde kap. 2.1.4).  

Pokud předložka neodpovídá pádu, kterému předchází, jedná se tedy dle Cledonia o 

adverbium (CLEDON. 312). Adverbia se mají pojit se slovesy, určovat a doplňovat jejich 

význam (CLEDON. 226). Některá adverbia je možné stupňovat (CLEDON. 250) nebo od nich lze 

tvořit deminutiva (ovšem ne od superlativů), např.: longe – longule88, melius – meliuscule, 

longius – longiuscule89 (CLEDON. 1106). 

Adverbiu by neměla předcházet prepozice90, přesto se takové případy v literatuře 

vyskytují. Například slova deinde, desursum a desubito jsou dle Cledonia adverbia (CLEDON. 

1139); kdyby se ale předpona de- oddělila, stal by se z něj samostatný lexém, předložka de. 

(CLEDON. 1140). 

 

2.1.12.3 Shrnutí 

 

Pro Cledonia je tedy opět nutnou vlastností prepozic jejich pořadí ve větě: musí 

předcházet tomu slovu, se kterým se pojí; podobně to vidí Diomedes (zde kap. 2.1.5) a 

Priscianus (zde kap. 2.1.7). Ti stejně jako Cledonius uznávají, že předložky se mohou 

vyskytovat v postpozici, ovšem pouze u básníků. Prepozice také podle Cledonia se musí se 

slovem, které je v pádu, s kterým se tato předložka běžně pojí. Pokud se předložka pojí s jiným 

pádem, než by měla, jedná se podle Cledonia o adverbium. Podobné tvrzení najdeme u 

Sacerdota (zde kap. 2.1.3) a Servia (zde kap. 2.1.8). Cledonius také stejně jako Diomedes (zde 

kap. 2.1.5), Donatus (zde kap. 2.1.6) a Servius tvrdí, že by se neměla správně pojit předložka 

s adverbiem, přestože k takovým případům občas v literatuře dochází. 

Adverbium se dle Cledonia pojí se slovesem. Někdy může být stupňováno nebo 

zdrobňováno. Jako Donatus (DON. 178) a Servius (SERV. 288), tak také Cledonius určuje jako 

příčinu, proč předložky fungují, jak fungují, běžnou praxi, že to tak běžně lidé říkají (dicimus 

enim; CLEDON. 311; CLEDON. 325; CLEDON. 1260). 

 
88 Srov. pozn. 52. 
89 Uvádí stejné příklady zdrobnělin jako Diomedes (DIOM.1569), zde srov. kap. 2.1.5. 
90 Zde spíše ve smyslu „předpona“. 
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2.1.13 Pompeius Maurus o prepozicích 

 

2.1.13.1 Vlastní text Pompeia, vybrané pasáže 

 

De praepositione (POMP. gramm. V 269,27 nn.) 

(4582) Praepositio dicta est eo, quod in loquendo praeponitur, ut siqui dicat „apud 

amicos“; nemo potest dicere „amicos apud“: ideo dicta praepositio, quoniam in 

loquendo praeponitur, puta „apud amicos“, „apud propinquos“, „apud fideles“, 

„apud doctos“. 

(4583) Praepositio ergo dicta est ab eo, quod in loquendo praeponitur. 

(4584) Non generaliter: nam sunt aliquae praepositiones, quae etiam postponuntur. 

(4585) Una est, quae arbitrio tuo vel praeponitur, vel postponitur: „tenus“; potes dicere 

et „pube tenus“ et „tenus pube“; ecce habes, quae arbitrio tuo vel praeponitur, vel 

postponitur. 

(4586) Est item una, quae semper postponitur pronominibus: „cum“; aliis partibus 

praeponitur. 

(4594) Si dicas „transtra per et remos et pictas abiete puppes“: „transtra per et remos“, 

hoc est „per transtra et remos“: modo postposita est non lege sermonis, sed lege metri. 

(4595) Ne te decipiat, quoniam in versibus invenimus plerumque praepositiones esse 

postpositas; sed ideo postpositae sunt, non quod ita in elocutionem cadunt, sed quod 

aliter versus stare non possunt. 

(4597) Plerumque postponitur et mutat casum suum. 

(4604) Unde plerique dixerunt illo tempore, quando perdit casum, non esse 

praepositionem, sed esse adverbium. 

(4605) Sed errant et decipiuntur. 

(4606) Nam considera et videbis. 

(4607) Illi hoc dicunt, praepositio tunc est, quando praeponitur (hoc consentio, verum 

est): et quano postponitur per 

(4608) hysterologiam, praepositio est, id est non mutet casum suum, ut „transtra per et 

remos“, hoc est „per transtra et remos“, cum autem postposita fuerit et mutaverit 

casum, iam adverbium erit. 

(4609) Hoc dicunt, hoc habes etiam in Donato. 

(4610) Sed noli credere, quoniam non potest fieri, ut ista praepositio fiat adverbium, 

nisi recedat penitus a casu et verbum accipiat. 

(4612) Ergo quotienscumque praeponitur ei parti orationis, quae casum habet, tunc 

videtur praepositio. 

(4613) Vis facere illam adverbium? Necesse habet ista pars orationis, cum fit 

adverbium, ab omni casu recedere. 

(4616) Aliud est enim mutare casum, aliud est casibus carere. 

(4634) Si autem iungi tantum possit, nec possit segregari, loquellaris est, ut sunt illae 

sex: con, di, dis, re, se, am. 

(4656) Praepositioni unum accidit, casus tantum, nec omnes casus apud Latinos, sed 

duo tantum, accusativus et ablativus.  

(4657) Legimus iunctas praepositiones et dativo casui, iunctas praepositiones et 

genitivo casui. 
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(4658) Sed ubiubi inveneris apud Latinos praepositionem iunctam vel dativo vel 

genetivo, elocutio est, genus est elocutionis. 

(4659) „Ceterum crurum tenus a mento palearia pendent“: „tenus“, qui nesciat 

praepositionem esse? 

(4660) „Crurum“, qui nesciat genetivum <esse>? Et tamen genus est elocutionis. 

(4662) Duo sunt ergo casus, qui tenent praepositionem, accusativus et ablativus. 

(4663) Apud Latinos illae praepositiones, [quae] sunt accusativae, nec possunt iungi 

ablativo, puta: ad, apud, ante, adversum, cis, citra et reliquae. 

(4664) Istae omnes tam singulares, quam plurales sunt, „apud amicum“ – „apud 

amicos“, „penes arbitrum“ – „penes arbitros“, „per parietem“ – „per parietes“. 

(4665) Item illae ablativae: a, ab, abs, cum, coram et reliquae; istae tantum ablativo 

iunguntur. 

(4697) Nam ostendo tibi et praepositionem praepositioni posse coniungi, et adverbium 

praepositioni posse coniungi, non quoniam verum est, sed quoniam utrumque firmum 

non est, nec illud <nec illud>, ut sit altera pars firmior. 

(4707) Semper Donatus clam conputat inter ablativas praepositiones [de ablativis sunt 

istae duae, quae in quaestionem veniunt: clam <et tenus>]; et in alia parte artis hoc 

fecit, et hic fecit hoc. 

(4708) Clam vult remotam esse omnino. 

(4709) Falsum est, sed est utriusque casus, nec utriusque casus, sed ambigui. 

(4710) Aliud est esse utriusque casus, aliud est esse ambigui. 

(4711) Nam si dicas utriusque casus esse praepositionem, iungere illam habes ad legem 

illarum praepositionum, quae nunc accusativo iunguntur, nunc ablativo, ut puta „clam 

patrem“ et „clam patre“: tunc clam patrem, quando ad locum significat, tunc „clam 

patre“, quando in loco significat; sicut in illis diximus, quando ad locum, accusativo 

iungitur, quando in loco, ablativo. 

(4712) Sed clam ambigui casus <est>, id est licentiae tuae datur, si velis, dicas illam 

cum accusativo, si velis, dicas illam cum ablativo. 

(4719) Sunt etiam aliquae praepositiones, quae communes vocantur, eo quod nunc 

accusativo serviunt, nunc ablativo. 

(4720) Sunt autem istae: in, sub, super et subter. 

(4721) Hae apud maiores nostros sine aliqua ratione ponebantur. 

(4722) Quando placebat, dicebant „eo in foro“, dicebant „eo in forum“ pro arbitrio 

suo. 

(4733) Aetas posterior hoc probavit, ut debeamus animadvertere rationem verborum, 

quae verba coniunguntur elocutioni; et cum viderimus rationem verborum, sic 

considerabimus, utrum mutationem habeant ipsa verba, an permansionem. 

(4734) Deinde si videris verba significare mutationem, tunc accusativo <utaris>; si 

permansionem, tunc ablativo. 

(4744) Hodie duae sunt praepositiones, quae in ambiguitatem veniunt: in et sub;et qua 

arte regantur, dixi. 

(4745) Super et subter hodie accusativae sunt. 

(4757) Omnis praepositio [in, sub, super, subter], cum transierit in alterius 

praepositionis significationem, ei casui iungitur, cui iungitur illa, in cui significationem 

transiit. 

(4758) Puta in nunc iungitur accusativo, nunc ablativo. 

(4759) Sed si transeat in significationem accusativi, illi iungitur, si transeat in 

significationem ablativi, illi iungitur. 

(4762) Puta quando dico „in adulterum“, quid dico? „In adulterum“, id est „contra 

adulterum“. 
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(4763) Contra qualis praepositio est? Accusativa. 

(4764) Ergo ita et tu habes iungere eam accusativo casui, quoniam necesse habet 

transire in illum casum, cui iungitur illa, in cui significationem transiit. 

(4765) Habes hoc exemplum et de alia praepositione, „multa super Priamo rogitans“. 

(4766) Quid est „super Priamo“? Id est „de Priamo“. 

(4767) De qualis est praepositio? Ablativa. 

(4768) Ergo et super ablativo casui cohaeret. 

(4776) Maiores nostri praepositiones etiam genetivis casibus iungebant. 

(4777) Sed hodie non. 

 

De adverbio (POMP. gramm. V 241,11 nn.) 

(3823) Adverbium est, ait, pars orationis dicta, quoniam semper sequitur verbum. 

(3824) Nam potest esse verbum et non esse adverbium; e contrario non potest esse 

adverbium sine verbo. 

(3891) Unde apparet, quoniam potest et nomen esse? Conparationem recipit; facit enim 

indulgentior – indulgentissimus. 

(4050) Non omne adverbium recipit conparationem, sed id adverbium, quod recipit 

conparationem, venit a nominibus recipientibus conparationem. 

(4088) Docuit et nomina esse deminutiva et adverbia a positivo et conparativo, a 

positivo: „primum – primulum“, a conparativo: „longius – longiuscule“: non scis, 

„hinc longule91 esse92“? 

 

2.1.13.2 Kategorie prepozic u Pompeia 

 

V gramatice Pompeia je předložka to, co se v mluvě klade před jiné slovo (POMP. 4582–

4583). Podle Pompeia může předložce předcházet také jiná prepozice. (POMP. 4697)93 Podle 

Pompeia však existují výjimky, kdy předložka není v prepozici, například tenus, které může být 

i před slovem (tenus pube), s kterým je spojeno, i za ním (pube tenus)94 (POMP. 4584–4585) 

anebo -cum, když je připojeno jako příklonka za zájmena, jiným slovním druhům ale cum má 

předcházet (POMP. 4586). Někdy je taková výjimka v pořadí slov dána metrickými nároky 

básnického díla: např. transtra per et remos95 (POMP. 4594–4595).  

Mnozí tvrdí, že když je předložka v postpozici, mění se pád jména, se kterým se pojí, oproti 

pádu, s kterým se pojí, pokud je v prepozici (POMP. 4597). Nebo také mnozí včetně Donata 

tvrdí, že pokud se předložka ztratí pád, tedy nepojí se s žádným pádem, stává se z ní adverbium. 

Pompeius ale oba tyto názory odmítá, dokonce říká, že je to omyl a lež. (POMP. 4604–4605 a 

 
91 Srov. pozn. 52. 
92 Použitý příklad je z díla Terentiova: Ter. Haut. 239. 
93 Stejný názor zastává Cledonius: CLEDON. 311 a CLEDON. 1238. 
94 Pube tenus jako příklad předložky v postpozici uvádí také Charisius (CHAR. 3161), Donatus (DON. 181) a 

Servius (SERV. 288). 
95 Stejný příklad (transtra per et remos) uvádí Servius (zde kap. 2.1.8).  
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POMP. 4607–4609). Aby se totiž z předložky stalo adverbium, muselo by podle Pompeia dojít 

nejen ke změně v pádu, ale pád by musel zcela zmizet a jako adverbium by se tento lexém 

musel začít pojit s nějakým slovesem (POMP. 4610).  

Charakteristikou adverbia kromě toho, že se bezpodmínečně musí pojit se slovesem a bez 

něj se vyskytovat nemůže, je, že se může stupňovat (POMP. 3891), pokud totiž pochází od 

stupňovatelného přídavného jména (POMP. 4050), a někdy také může tvořit deminutivum, a to 

jak od pozitivu (např. primum – primulum96), tak od komparativu (např. longius – longiuscule)97 

(POMP. 4088). 

 Předložky se pojí s akuzativem nebo ablativem (POMP. 4656), občas se najde i předložka 

spojená s dativem nebo genitivem98 (POMP. 4657), ale jen v případech básnického nebo 

řečnického vyjádření (zde uvádí příklad Ceterum crurum tenus99 a mento palearia pendent: 

tenus je předložka, crurum je ale tvar genitivu, dle Pompeia jde o řečnické vyjádření POMP. 

4659). S akuzativem se pojí: ad, apud, ante, adversum, cis, citra a další (POMP. 4663), včetně 

super a subter, z nich ale ante, post, propter a praeter prý dávní autoři spojovali i s ablativem. 

S ablativem se správně pojí a, ab, abs, cum, coram a další (POMP. 4665). U předložky clam si 

pak podle Pompeia mluvčí sám může vybrat, zda ji spojí s akuzativem, nebo s ablativem100 

(POMP. 4709–4712). Předložky in a sub se pojí s oběma pády, záleží na jejich řídícím slovesu: 

pokud vyjadřuje pohyb, předložka se pojí s akuzativem, pokud nevyjadřuje pohyb, ale stabilitu, 

předložka se pojí s ablativem (POMP. 4733–4634 a POMP. 4744). Dříve se s oběma pády pojily 

in, sub, super a subter, ale tím způsobem, že si dávní mluvčí sami mohli vybrat, s kterým z pádů 

tuto předložku spojí (POMP. 4719–4722). V Pompeiově současnosti se už super a subter prý 

pojí jen s akuzativem101 (POMP. 4745). 

 Když předložka není použita ve svém primárním významu, ale v přeneseném, pojí se 

s pádem dle aktuálního významu – například in ve významu contra se pojí s akuzativem (např. 

in adulterum ve významu contra adulterum102), super ve významu de s ablativem (např. multa 

super Priamo rogitans jako multa de Priamo rogitans)103 (POMP. 4757–4768). 

 
96 Srov. pozn. 51. 
97 Stejné příklady uvádí i Diomedes, ten jich ale uvádí i více (DIOM. 1569); zdrobnělinu longiuscule zmiňuje také 

Cledonius (CLEDON. 1106). 
98 Že může být předložka spojena také s dativem a genitivem, píše i Diomedes (DIOM. 1621 a DIOM. 1633). 
99 Srov. zde pozn. 48. 
100 Stejně to vidí Cledonius (zde kap. 2.1.12). 
101 Stejnou informaci najdeme i u Servia: SERV. 306 a SERV. 768.  
102 In adulterum ve významu contra adulterum zmiňuje také Donatus (DON. 187); Servius grammaticus uvádí in 

alterum ve významu contra alterum (SERV. 315–316). 
103 Srov. zde pozn. 43. 
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2.1.13.3 Shrnutí  

 

Také podle Pompeia musí předložka předcházet slovu, s kterým je spojena (mimo 

výjimek: předložky tenus a příklonky -cum u zájmen). Adverbium se naopak s žádným pádem 

pojit nesmí, musí být ale spojeno se slovesem, někdy se také na rozdíl od předložky může 

stupňovat nebo zdrobňovat. Předložka se zas pojí s pády, především akuzativem a ablativem; 

Pompeius ale bere v potaz rovněž genitiv a dativ v básnických textech. 

 Pompeius odmítá názor, který najdeme u Servia a Cledonia, že pokud se předložka pojí 

s jiným pádem než s akuzativem nebo ablativem, je to adverbium. Tvrdí naopak, že se 

z předložky stane adverbium, teprve když se zcela přestane pojit s jakýmkoli pádem a spojí se 

se slovesem. 

 

2.1.14 Audax: Excerpta de Scauri et Palladii libris o prepozicích 

 

2.1.14.1 Vlastní text Audacův, vybrané pasáže 

 

De praepositione (AUDAX gramm. VII 351,25 nn.) 

(472) Praepositio quid est? Pars orationis, quae praeponitur nominibus atque verbis. 

(476) Accusativo casui quot praepositiones accidunt? Numero triginta hae: „ad 

amicum“, „apud hospites“, „ante arcum“, „adversus hostes“, „cis fluvium“, „citra 

conscientiam“, „circum murum“, „circa domesticos“, „contra inimicos“, „erga 

filium“, „extra patriam“, „inter prudentes“, „intra palatium“, „infra templum“, „iuxta 

balneas“, „ob meritum“, „penes illum“, „per viam“, „prope mare“, „propter 

uxorem“, „praeter summam“, „post annos“, „pone locum“, „secundum ius“, „trans 

flumen“, „ultra vires“, „usque Romam“, „secus vos“, „supra Capitolium“, „circiter 

annos“. 

(477) Ablativo casui quot accidunt praepositiones? Numero quindecim hae: a civitate, 

ab amico, abs te, absque servis, cum fratre, coram parentibus, clam domino, de fuga, e 

medio, ex usu, prae metu, pro fide, palam omnibus, sine fine, tenus pube. 

(178) Utrique casui, id est accusativo et ablativo, auot praepositiones accidunt? 

(179) Quattuor: in, sub, super, subter. 

(503) Sunt praepositiones, quae aliis partibus orationis respondeant; sed hae intellectu 

discernuntur, ut puta „ante“, quando praepositio et quando adverbium esse dinoscitur. 

(504) Quare hoc monemus, quod, quando „ante“ <cum> casu suo et presso accentu 

pronuntiatur, praepositio nuncupatur, ut apud Virgilium: „Aeneae stetit ante pedes“ et 

cetera talia. 
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(505) At vero quando „ante“ non cum casu suo et cum acuto accentu profertur, 

adverbium iudicatur, praepositio nuncupatur, ut apud Virgilium „ante et Trinacria 

lentandus remus in unda“, „ante fugam suboles“.  

(506) Sic et aliae praepositiones, quae neque cum casu suo <et cum> acuto accentu 

inveniuntur, iam non praepositiones, sed hoc, quod significant appellantur. 

(507) Item <„adversus“> significat <et> participium. 

(514) „Sine“ significat et verbum. 

 

De adverbio (AUDAX gramm. VII 347,23 nn.) 

(416) Quid est adverbium? Pars orationis, qua adiecta verbo manifestior oratio 

redditur, ut „docte dixit“, „pulchre fecit“, „bene scripsit“. 

 

 

2.1.14.2 Kategorie prepozic u Audaca 

 

 Audax definuje prepozice jako větný člen, jenž ve větě předchází jak jménům, tak také 

slovesům104 (AUDAX 472). Rozlišuje předložky akuzativní, jichž má být třicet: ad, apud, ante, 

adversus, cis, citra, circum, circa, contra, erga, extra, inter, intra, infra, iuxta, ob, penes, per, 

prope, propter, praeter, post, pone, secundum, trans, ultra, usque, secus, supra, circiter 

(AUDAX 473); patnáct ablativních: a, ab, abs, absque, cum, coram, clam, de, e, ex, prae, pro, 

palam, sine, tenus (AUDAX 474) a čtyři předložky, které se pojí s oběma pády: in, sub, super, 

subter (AUDAX 178–179). 

 Také si všímá, že v některých případech je těžké rozlišit, zda se daný lexém řadí mezi 

prepozice, nebo adverbia. Navrhuje tento návod na rozlišení: pokud slovo nemá přízvuk a pojí 

se s pádem, je to předložka – např. Aeneae stetit ante pedes; pokud se s žádným pádem nepojí 

a nese ostrý přízvuk, je to adverbium – např. ante et Trinacria lentandus remus in unda105 

(AUDAX 503–505). Definuje tedy předložky oproti adverbiím tak, že jsou to větné členy, které 

se nepojí s pádem a nemají ostrý přízvuk (AUDAX 506). 

 

2.1.14.3 Shrnutí 

  

 
104 Slovesům by mohla předcházet praepositio ve smyslu „předpona“.  
105 K přízvuku latinských předložek viz zde kap. 2.1.2. 
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Audax stejně jako Charisius, Diomedes a Priscianus, zmiňuje jako rozhodující pro 

rozlišení předložek od adverbií typ přízvuku.106 Dle Audacovy gramatiky se předložky mají 

pojit s pády, a to s akuzativem nebo ablativem. Adverbium se má pojit se slovesem, ale se 

slovesem Audax spojuje i prepozice. 

 

2.1.15 Shrnutí 

 

Základními kritérii nebo pojmy, které se v daných pasážích gramatik pojednávajících o 

předložkách vyskytují jsou následující:  

I. vyjádření, že předložky „slouží“ pádům – najdeme u: Charisia, Diomeda, Donata, 

Prisciana, Servia, Augustina, Cledonia, Pompeia. 

II. vyjádření, že u předložek se určuje pád107 – najdeme u: Diomeda, Donata, Cledonia, 

Pompeia 

III. zmínku o změně přízvuku, ke které dochází při přechodu prepozice 

v totožné adverbium – najdeme u: Charisia, Diomeda, (také u Prisciana, ten však tvrdí 

opak, že změna přízvuku neznamená změnu slovního druhu); Donatus píše o přízvuku, 

ale ne jako o možnosti oddělení prepozic od adverbií 

IV. vyjádření, že praepositio („předpona“) pozměňuje (inmutat nebo mutat) význam slova 

– najdeme u: Charisia (CHAR. 3128), Diomeda (DIOM. 1609), Donata (DON. 171) 

předložku tenus jako předložku pojící se s genitivem – najdeme u: Sacerdota, 

Diomeda, Donata, Prisciana, Pompeia 

V. poznámku, že předložka může být v prepozici i postpozici – najdeme u: Charisia, 

Servia, Sacerdota 

VI. poznámku, že předložka nemůže být v postpozici – najdeme u: Diomeda, Donata, 

Prisciana,108 Pseudo-Augustina, Cledonia,109 Pompeia110 a Audaca 

 
106 To, že Audax tematizuje otázku přízvuku, může být zapříčiněno tím, že vychází ze starších gramatiků. 

Kategorii přízvuku totiž kromě Charisia, Diomeda, Donata a Prisciana ostatní gramatikové nezmiňují. Je tedy 

možné, že během 5. stol. se přízvuk mění nebo ho rodilí mluvčí přestávají slyšet. 
107 Praepositioni accidunt casus. 
108 Dle Prisciana se mohou najít příklady předložky v postpozici, ale jen v básnických textech. 
109 Srov. pozn. 108. 
110 Viz pozn. 108. 
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VII. poznámku, že když je předložka před jiným pádem, než s kterým se pojí většinou, jde 

o adverbium – najdeme u: Servia, Cledonia, Sacerdota; Pompeius na toto reaguje tak, 

že by se předložka musela s pádem zcela přestat pojit, aby šlo o adverbium 

VIII. explicitně otázka, zda mají předložky svůj význam – najdeme u: Prisciana  

IX. předložku tenus jako předložku v postpozici – najdeme u: Charisia, Servia, Donata, a 

Pompeia 

V pasážích o adverbiích jsou základní kritéria a pojmy v kontrastu k prepozicím tyto: 

X. některá adverbia lze stupňovat – najdeme u: Diomeda, Aemiliana, Cledonia, Pompeia 

XI. od některých adverbií lze vytvořit deminutiva – najdeme u: Diomeda, Prisciana, 

Cledonia, Pompeia 

Z výše zmíněného lze vysledovat nápadnou podobnost Charisia s Diomedem a Diomeda 

s Donatem. Že jsou v nějakém vztahu Charisius a Diomedes, je známé, není však jasné, 

v jakém: je možné, že vycházeli ze stejného pramene, ten ale neznáme.111 

 U nikoho z těchto gramatiků každopádně nenacházíme natolik jednoznačnou definici a 

charakteristiku prepozic, aby je bylo možné vždy s jistotou odlišit od adverbií. Neboť ti, u 

kterých se zdá být definice jasná, se vůbec nezabývají hraničními případy nebo „výjimkami“. 

Například Pompeius dokonce spojuje předložku i se slovesem, čímž přibližuje prepozice 

adverbiím ještě více.112 

 Společné u všech gramatiků je, že při pojednání o předložkách vycházejí primárně 

z etymologie slova prae-positio, tedy jako prvotní charakteristiku zmiňují, že prepozice je 

slovní druh, který leží ve větě v pozici před jiným slovním druhem, zejména před jménem 

v nějakém pádě. Díky existenci bezpředložkových vazeb, lze jednoznačněji pozorovat, že i 

samostatné pády mají svou funkci a svou sémantiku, proto pozdněantičtí gramatikové na jednu 

stranu sice předložku s pádem spojují, na druhou stranu však ne tak definitivně jako některé 

gramatiky moderní (viz dále). 

Problém je, že i předložková vazba závisí na slovesu, dokladem toho je například 

rozlišování, s kterým pádem se má v kterém případě pojit předložka in a ostatní předložky, jež 

se mohou pojit s oběma pády: záleží na řídícím slovese, zda označuje statický, nebo dynamický 

děj; většinou tedy nejde zcela vynechat sloveso, na slovesu ale mají být závislá spíše adverbia. 

 
111 K tomu také viz pod kapitola 1.3.3. 
112 Z hlediska diachronní lingvistiky má ale Pompeius správné tušení, k vztahům adverbií a předchůdců 

předložek viz kapitola 2.1.1 o předložkách v praindoevropštině. 
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A naopak některá adverbia se pojí s pády, například propius („blíže“) se pojí s dativem. Tím se 

opět dostáváme k překrývání obou těchto slovních druhů. 

 

2.2 Novodobé latinské gramatiky  

 

2.2.1 Vztah moderních a antických gramatik 

 

Protože až do dnešní doby se zachovalo dělení slov do deseti slovních druhů, můžeme 

předpokládat, že také jejich současné definice budou podobné s těmi, které vznikly již v antice 

a vymezily příslušné slovní druhy. V kategorii prepozic je to ale pravda jen částečně, jak 

uvidíme v následujících podkapitolách. Moderní definice nevycházejí od etymologie slova 

praepositio, jak to dělali starověcí gramatici, nýbrž často hledají počátky prepozic v systému 

prajazyků, vycházejí od vydělení předložek jako slovního druhu odlišeného od adverbií, z nichž 

se předložky vyvinuly (srov. zde podkapitola 2.1.1). Jednoznačná hranice mezi těmito dvěma 

slovními druhy se však i v novodobých latinských gramatikách hledá jen stěží. Všechny 

z těchto novodobých gramatik latiny již mají jiný termín pro předložky a předpony. V pasážích 

zabývajících se prepozicemi se tedy věnují pouze předložkám (jen pokud mají svůj protějšek 

ve formě předpony, je to zde uvedeno) a nezmiňují, že kdysi termín praepositio značil obě tyto 

kategorie. 

Novodobé gramatiky na ty starověké jistě navazují výčty předložek a rozřazení předložek 

podle toho, se kterým pádem se pojí. Zůstává tedy představa, že kategorie předložek je uzavřená 

a výčet všech prepozic by měl být možný. Přesto žádní dva nevypsali totožný seznam.  

 

2.2.2 Kategorie latinských prepozic v gramatice Hermanna Mengeho  

 

Hermann Menge ve své učebnici Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik113 

definuje předložky jako neohebný slovní druh, který řídí jméno, takže se pád jména zcela odvíjí 

 
113 Pro stručnost v této práci označujeme tuto gramatiku jako gramatiku Hermanna Mengeho, ve skutečnosti jde 

ale o hloubkové přepracování jeho původní práce Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik (1. vydání 

z r. 1873) autory Th. Burkhardem a M. Schauerem. 
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od předložky, která mu předchází.114 Podle Mengeho jsou předložky slovní druh, který nemůže 

být samostatným větným členem, může být pouze součástí předložkové vazby.115 Většina 

latinských předložek má řídit jen jeden pád: genitiv,116 akuzativ, nebo ablativ, v klasické latině 

se dle této monografie s akuzativem i ablativem pojily jen in a sub.117 Kromě předložek v 

prepozici Menge zmiňuje také předložky v postpozici, ty pak mají řídit genitiv a následovat po 

jméně v genitivu.118  

Latinské předložky mají být determinované valencí slovesa (např. záleží, zda jde o sloveso 

klidu, nebo sloveso pohybu). Jako předložky řídící akuzativ vyjmenovává Menge: ad, adversus 

(adversum), ante, apud, circa, circiter, circum, cis, citra, contra, erga, extra, infra, inter, intra, 

iuxta, ob, penes, per, post, praeter, prope (propius, proxime), propter, secundum, super, supra, 

trans, ultra.119 Předložky řídící ablativ: a (ab, abs), coram, cum, de, e (ex), prae, pro, sine.120 

Menge tvrdí, že použití dané předložky závisí i na valenci slovesa a tím se dotýká 

překrývání předložek s adverbii, které vychází ze společného původu těchto dvou slovních 

druhů, respektive míří k tomu, že předložky byly původně adverbii či měly velmi podobnou 

funkci (viz zde podkapitola 2.1.1). Příslovce na rozdíl od předložek podle Mengeho neřídí 

žádný konkrétní pád, mají lexikální význam a blíže určují sloveso.121 Menge se ale blízkosti 

těchto dvou slovních druhů v kapitole o prepozicích ani o adverbiích podrobněji nevěnuje.  

Hlavní kritérium prepozic je tedy pro Mengeho, že předložka určuje pád jména, se kterým 

se pojí, a bez tohoto jména se nemůže vyskytovat, není samostatným větným členem. 

Pozdněantičtí latinští gramatici většinou také tvrdí, že se předložka musí pojit s jiným větným 

členem (srov. např. PRISC. 5640) a nemůže stát ve větě samostatně, z Mengeho vyjádření však 

téměř vyplývá, jako by se také jméno v pádu nemohlo vyskytovat bez předložky (jistě mimo 

přímé pády), s čímž by pozdněantičtí gramatici nesouhlasili. Například rus a domo (ve významu 

 
114 Srov. Menge 2000: 247. Je ale jasné, že i pády mají svou sémantiku, v praindoevropštině dokonce sémantika 

pádů stačila k tomu, aby nebylo nutné používat adverbia či předložky (srov. zde podkapitola 2.1.1 o předložkách 

v praindoevropštině), takže toto Mengeho vyjádření není úplně šťastné. 
115 Menge 2000: 247. 
116 Že latinská předložka může řídit také genitiv, uváděli jen Diomedes (zde kap. 2.1.5) a Donatus (zde kap. 

2.1.6). 
117 In a sub jako jediné předložky pojící se s oběma pády uvádí Pseudo-Aemilius Asper (zde kap. 2.1.11) a 

Pompeius Maurus (zde kap. 2.1.13). 
118 Menge 2000: 248. 
119 Menge 2000: 252–265. Výčet předložek pojících se s akuzativem je téměř totožný s jejich výčtem u Prisciana 

(zde kap. 2.1.7).  
120 Menge 2000: 273–276. 
121 Srov. Menge 2000: 192. 
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in rus a ex domo) jsou substantiva v určitém pádu122, ale předložka jim nepředchází. S Mengeho 

definicí latinských adverbií by nejspíš souhlasili všichni pozdněantičtí gramatici, ačkoli 

sémantiku prepozic nebo adverbií explicitně rozebírají jen málokdy. Někteří by také řekli, že 

se adverbium nemůže vyskytovat bez slovesa (např. SERV. 772–773 a SERV. 213), což Menge 

netvrdí. 

  

2.2.3 Kategorie latinských prepozic v gramatice Friedricha Neueho 

 

Formenlehre der Lateinischen Sprache Friedricha Neueho je mezi ostatními zde 

probíranými gramatikami latinského jazyka jedinečná tím, že předložky klasifikuje jako druh 

příslovcí: „Předložky jsou taková adverbia, která jsou ve vztahu se jmény nebo zájmeny.“123 

Upozorňuje také, že některá z těchto adverbií předložkového typu mohou zároveň v příslušných 

větách být adverbii – například: ante, post, circa, circum, circiter, contra, citra, ultra, extra, 

intra, infra, supra, iuxta, pone, praeter, prope, propter, secundum, super, subter, versus, 

versum, adversus, adversum, coram, procul, clam.124 Neue zde však neuvádí žádné důvody, 

proč lze řadit předložky pod kategorii adverbií, i když takový názor může být opodstatněný a 

jistě ho lze obhájit.  

Dále následuje jen výčet konkrétních adverbií ve funkci předložek a jejich doložení 

v dílech klasických autorů, případně jejich alolexy, ve kterých dochází ke spodobě znělosti.125 

U nich také vždy zmíní, s jakým pádem se pojí, není však konzistentní v popisu vztahu mezi 

předložkovým adverbiem a pádem: někdy píše, že předložka „má“ nějaký pád,126 jindy že se 

vyskytuje „s“ nějakým pádem127 nebo že je s nějakým pádem „konstruována“128 nebo se 

s pádem „pojí“.129 Často také užívá neurčitých adverbií jako „častěji“ („öfter“)130 nebo 

 
122 Například Charisius je však řadí mezi adverbia, právě proto, že se nepojí s žádnou předložkou (CHAR. 3148–

3149). 
123 „Präpositionen sind solche Adverbia, welche in Beziehung zu Nomina oder Pronomina gesetzt werden.“ 

(Neue 1892: 762). 
124 Srov. Neue 1892: 762. 
125 Srov. Neue 1892: 762–980. 
126 Např. „palam hat öfter den Ablativ“. (Neue 1892: 770). 
127 Např. „simul steht […] mit dem Ablativ“. (Neue 1892: 771). 
128 Např. „werden ante und post mit dem Accusativ […] konstruiert“. (Neue 1892: 765). 
129 Např. „prope wird gewöhnlich mit dem Accusativ verbunden“. (Neue 1892: 772). 
130 Neue 1892: 770. 
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„obvykle“ (‚gewöhnlich“),131 čímž se vyhýbá dogmatickým zjištěním a obecně platným 

definicím. 

Jako předložky pojící se s ablativem uvádí tyto: ab (a, abs, absque), cum, de, ex (e), prae, 

pro, sine, tenus, a tato původní adverbia:132 palam, simul, procul, usque. Předložky 

s akuzativem: ad, apud, cis, uls, erga, inter, ob, penes, per, trans a k nim přidává původní 

adverbia: ante, post, pone, secundum, circa, circum, contra, citra, ultra, extra, intra, infra, 

supra, iuxta, praeter, prope, propter, versus, versum, adversus, adversum, clam, clanculum, 

exadversus, exadversum, secus, circiter, usque, subtus, insuper, superne. Předložky pojící se 

s oběma pády: in, sub a obvykle adverbia super, subter.133  

 

2.2.4 Kategorie latinských prepozic v gramatice Raphaela Kühnera 

 

Raphael Kühner v gramatice Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache uvozuje 

problematiku kategorie latinských prepozic tím, že se zamýšlí nad vztahem předložky a pádu, 

kterému předložka předchází. Tvrdí, že funkcí jak pádu, tak předložky je vztahovat nějaké 

jméno ve větě k přísudku téže věty – vyjadřují tedy vztah místa, času, příčiny nebo způsobu. 

Z nich jsou primární a původní vztahy prostorové: vyjadřuje se jimi směr i opačný směru nebo 

vztah ke konkrétnímu místu bez náznaku pohybu či směru. Vztahy místní se paralelně přenášejí 

na vztahy časové. A na posledním místě fungují podobně s místními také vztahy příčiny a 

způsobu.134  

Kühner se také dotýká indoevropského vzniku předložek: tvrdí, že původně stačily 

k vyjádření vztahů místa, času a příčiny samy pády, jejich počet se ale postupem času 

redukoval, a tak tuto funkci převzala adverbia, která zdůrazňovala vztahy v prostoru (či čase a 

příčinu nebo způsob) vyjádřené řídícím slovesem,135 následně se buď se slovesem spojila ve 

 
131 Neue 1892: 772. 
132 Pokud však Neue definuje všechny předložky jako poddruh adverbií, všechny lexémy ve výčtu by měl 

považovat za původní adverbia. 
133 Srov. Neue 1892: 762–783. 
134 Srov. Kühner 1912–1914: 488. Jako příklad přenesení místního významu předložek na časový a následně 

příčinný a způsobový uvádí Kühner následující: ex urbe venit (vyjádření místa), e Perseide nata est (vyjádření 

času), ex nimia potentia (vyjádření příčiny), ex lege data est (vyjádření způsobu). 
135 S tím by souhlasily i dnešní poznatky o vývoji prepozic v praindoevropštině, srov. zde podkapitola 2.1.1. 
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formě prefixu, nebo se přiblížila k pádům, stala se pro ně nepostradatelnými, a tak se ustálila 

ve formě prepozic.136  

Těmito poznatky tedy Kühner jistě z antických gramatik nevychází, následně ale reaguje 

na vyjádření, které u antických gramatiků nacházíme, a to sice v pasáži, kde se zamýšlí, zda 

předložka řídí pád, nebo ne. Dle Kühnera ne, neboť by se jedna předložka musela pojit vždy 

s jedním stejným pádem, což neplatí pro předložky předcházející akuzativu i ablativu.137 

Jako latinské předložky pojící se s ablativem vyjmenovává Kühner tyto: ab, a, abs, de, ex, 

e, cum, sine, absque, coram, palam, clam, simul, procul, prae, pro, tenus, fini. Předložky pojící 

se s akuzativem: ad, apud, iuxta, penes, prope, propter, ob, ante, post, pone, secundum, secus, 

versus (versum), adversus (adversum), exadversus, contra, erga, circum, circiter, cis, citra, 

trans, ultra, foras, extra, intra, intus, inter, infra, supra, subtus, per, praeter. Předložky pojící 

se s oběma pády: in, sub, desub, subter, super, usque.  

Lze si na první pohled všimnout, že ani v těchto uzavřených výčtech předložek Kühner 

nevychází doslovně z žádného z pozdněantických gramatiků a jejich výčtů. Navíc také píše, že 

je možné považovat za předložky ty, které se pojí s genitivem, tedy causa, gratia, ergo, instar, 

které u pozdněantických gramatiků ve výčtu předložek vůbec nenacházíme.138 Podle Kühnera 

jsou mnohé předložky považovány za adverbia, vyjmenovává mezi nimi: ad, adversum, 

adversus, exadversum, ante, post, pone, secundum, contra, circa, circum, circiter, circumcirca, 

prae, praeter, prope, propter, iuxta, intra, supra, infra, subter, super, citra, ultra, trans, simul, 

procul, coram, clam, palam, usque.139  

Funkcí adverbií je pak dle Kühnera upřesňovat sloveso, podobným způsobem, jakým 

adjektiva vyjadřují vlastnost substantiva.140  

 

2.2.5 Kategorie latinských prepozic v gramatice M. Leumanna 

 

V gramatice M. Leumanna Lateinische Grammatik: Band I: Lateinische Laut- und 

Formenlehre se opět začíná už u prajazyků, tedy ne u latiny jako takové. Leumann píše, že 

 
136 Srov. Kühner 1912–1914: 489. 
137 Srov. Kühner 1912–1914: 489. 
138 Kühner 1912–1914: 490–491. 
139 Kühner 1912–1914: 490–491. 
140 Srov. Kühner 1912–1914: 792; stejné vyjádření najdeme u Prisciana (PRISC. 5791). 
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původně byly předložky nezávislými větnými členy s volným postavením ve větě, nezávislým 

na substantivu ani slovesu,141 a že až sekundárně se přiblížily k substantivům a staly se 

předložkami anebo se prefixací spojily se slovesy, čímž ztratily svou původní nezávislost.142 

V čem ale tato gramatika reaguje na mluvnice pozdněantické, je poznámka o přízvuku. 

Leumann zaznamenává, že předložky ve své primární podobě – tedy ve funkci adverbií – nesly 

vlastní akcent, jakmile se přiblížily ke jménům a staly se předložkami, přízvuk ztratily a jsou 

nepřízvučné.143  

Jako předložky před akuzativem jsou zde vypočítány tyto: ad, adversum (adversus), 

versus, ante, apud, circum, circa, circiter, cis, citra, contra, dextra, sinistra, erga, inter, intra, 

iuxta, ob, penes, per, pone, praeter, prope, propter, retro, secus, secundum, uls, usque. 

Předložky předcházející ablativu: ab, absque, coram, cum, de, ex, fini, palam, prae, pro, procul, 

sed (se), simul, sine, tenus. Předložky pojící se s oběma pády: in, sub, subter, subtus, super, 

clam, clanculum. I tato gramatika má své nové, originální výčty prepozic, nevycházející 

jednoznačně z výčtů antických.144 

 

2.2.6 Kategorie latinských prepozic v monografii Harma Pinkstera  

 

Monografie The Oxford Latin Syntax, 1. díl Harma Pinkstera si uvědomuje blízkost 

adverbií a prepozic. Tuto podobnost vysvětluje na základě počátku vývoje jazyků: předpokládá 

se, že mnoho předložek vychází z původních adverbií,145 proto také některé (slovesné) 

předpony mají svůj totožný protějšek mezi předložkami: např. ab, ad, cum, de, ex, in, ob, per. 

Jiné předložky pak mohou mít odlišný původ – nepocházejí z původních adverbií: např. causa, 

adversum.146 Pinskter si také všímá, že leckdy nelze jednoznačně rozlišit, zda je lexém 

předložkou, nebo příslovcem řídícím jmennou konstrukci v určité pádě.147  

 
141 Podobně dnešní poznatky o vývoji předložek v praindoevropštině, srov. zde podkapitola 2.1.1. 
142 Srov. M. Leumann 1977: 215. 
143 M. Leumann 1977: 215. K přízvuku latinských předložek viz zde kap. 2.1.2. Podobná charakteristika 

přízvuku u prepozic např. u Donata: DON. 300. 
144 M. Leumann 1977: 215. 
145 Srov. kapitola o vývoji prepozic v praindoevropštině, zde podkapitola 2.1.1. 
146 Srov. Pinkster 2015: 1228. 
147 Srov. Pinkster 2015: 1229. Zde uvádí příklad z CIC. Catil. 1,15: nesciat te pridie Kalendas Ianuarias […] 

stetisse in comitio. 
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Jinde ale Pinkster poznamenává, že v latině jsou pády (jmenovitě akuzativ, ablativ, 

popřípadě genitiv – následuje-li předložka pocházející ze jména v ustrnulém ablativu) řízeny 

předložkami. Tvrdí, že není snadné určit vztah mezi sémantikou daného pádu a předložkou, 

která mu předchází, a zamýšlí se nad vztahem mezi předložkou a pádem. Tvrdí, že původní 

adverbia, ze kterých se předložky vyvinuly, sloužily k upřesnění vztahu daného jména 

k řídícímu slovesu, čímž se časem spojily se jménem v příslušném pádě natolik, že se z nich 

staly předložky.148  

Adverbia Pinkster definuje jako příslovečné určení rozvíjející sloveso. Jim se také zvlášť 

věnuje ve své monografii On Latin Adverbs. Nejednoznačnost ale dle Pinkstera nastává, pokud 

dochází k tomu, že adverbium může značit nejen kontext slovesa, ale kontext celého obsahu 

věty – tedy také kontext jmen.149 Jako možné rozlišení latinských předložek od adverbií pak 

zmiňuje (podobně jako z pozdněantičkých gramatiků: Charisius, Diomedes, Priscianus, viz 

výše podkapitoly 2.1.4, 2.1.5 a 2.1.7) přítomnost přízvuku: předložky nemají nést žádný vlastní 

přízvuk, tvoří prozodickou jednotku se slovem, kterému předcházejí.150 

Také Harm Pinkster nabízí uzavřené výčty předložek, roztříděné podle toho, s jakým 

pádem se pojí. Jako předložky řídící akuzativ vyjmenovává: ad, adversus, adversum, ante, 

apud, circa, circiter, circum, cis, citra, contra, dextra, erga, exadversus, extra, foras, foris, 

infra, inter, intra, iuxta, ob, penes, per, pone, post, praeter, prope, propter, retro, secundum, 

secus, sinistra, subtus, supra, trans, uls, ultra, usque, versus, versum. Předložky, které řídí 

ablativ: ab (a, abs), absque, coram (ne v rané latině), cum, de, ex (e), palam, prae, pro, procul, 

se (sed) (jen v případě několika právních idiomů), simul, sine, tenus. Oba pády: clam, in, sub 

(desub), subter, super.151 S genitivem se pojí: beneficio, causa, ergo, fini (fine), gratia, 

merito.152 

 

2.3 Gramatiky moderních jazyků 

 

Protože se předložky běžně používají i v moderních indoevropských jazycích, podíváme 

se v této práci také velmi krátce na jazykovědné příručky těchto řečí, i ony totiž mohou přejímat 

 
148 Srov. Pinkster 2015: 1231. 
149 Srov. Pinkster 2015: 65. 
150 Pinkster 2015: 67. K přízvuku latinských předložek viz zde kap. 2.1.2. 
151 Pinkster 2015: 1231. 
152 Pinkster 2015: 1232. 
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už antické definice. Jako vzorek moderních jazyků si vybíráme češtinu, protože v českém 

jazyce nadále zůstává zachována funkce pádů, a angličtinu, protože v anglickém jazyce se pády 

zredukovaly (u zájmen lze sledovat pozůstatek akuzativu: např. him, her, them) – definice 

předložek by tak v případě angličtiny neměla operovat s kategorií pádů, a proto by taková 

definice mohla být podobná definici praindoevropských předchůdců prepozic a adverbií.  

 

2.3.1 Jazykovědné příručky češtiny 

 

Začněme tedy jazykem českým. Definice předložek dle Nového encyklopedického slovníku 

češtiny zní: „[Předložka je] neohebný slovní druh, jehož hlavní funkcí je udělit pád svému 

komplementu (nejčastěji substantivu).“153 Dále se zde rozlišují předložky primární od 

sekundárních, popřípadě také jednoslovné od víceslovných. Tato definice přehlíží poznatky 

z diachronní lingvistiky, opomíjí totiž fakt, že pády samy o sobě mají svou sémantiku, se kterou 

jsou předložky jaksi v souladu a ke které se předložky přidaly až sekundárně (srov. zde 2.1.1). 

Přesnější definici předložek nabízí Encyklopedický slovník češtiny autorů Nekuly, Karlíka 

a Pleskalové (2002). Podle nich předložky objasňují druh vztahu mezi jménem a slovesem ve 

výpovědi, případně mezi několika jmény, a zároveň ve spojení se jménem tvoří jednotku 

vyjadřující okolnosti obsahu výpovědi.154 Tato definice se blíží například definici Kühnerově155 

právě tím, že spojuje předložky nejen se jménem, ale i s řídícím slovesem, a určuje, že funkcí 

prepozic je vyjadřovat vztahy slov ve výpovědi. 

Mluvnice Čeština – řeč a jazyk M. Čechové a kol. upozorňuje na to, že je těžké rozřadit 

lexémy do kategorií jednotlivých slovních druhů. Důvodem je fakt, že „slovní druh má 

komplexní povahu“ a jsou různá kritéria vymezení slovních druhů – dle této publikace tři: 

sémantické, morfologické a syntaktické, a žádné z nich není dostačující.156 Předložky pak 

definuje jako neplnovýznamový slovní druh,157 který vyjadřuje „podobně jako příslovce 

okolnostní vztahy, avšak na rozdíl od nich nikoli samostatně, ale vždy ve spojení se jmény“.158 

 
153 Autorem hesla PŘEDLOŽKA je Petr Biskup (2017). 

URL: https://www.czechency.org/slovnik/PŘEDLOŽKA (poslední přístup: 25. 6. 2022) 
154 Srov. Nekula –Karlík –Pleskalová 2002: 349. 
155 Viz výše, podkapitola 2.2.4. 
156 Srov. Čechová 2000: 86. 
157 Čechová 2000: 89. 
158 Čechová 2000: 87. 

https://www.czechency.org/slovnik/P%C5%98EDLO%C5%BDKA
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Všímá si vztahu předložek s pády, tento vztah však blíže nedefinuje.159 Hlavním (syntaktickým) 

rozdílem mezi předložkami a adverbii má být skutečnost, že adverbia oproti předložkám mohou 

stát na konci věty.160  

Tyto definice nám tedy nepomohou rozhodnout, zda například ve větě „Běžel okolo domu“ 

je slovo „okolo“ adverbium, nebo předložka: lexém „okolo“ se totiž sice pojí s druhým pádem 

a slovo „dům“ v této větě opravdu je ve druhém pádě, a tak by se mohlo jednat o předložku, na 

druhou stranu však můžeme z této věty substantivum vypustit. Získáme větu „Běžel okolo“, 

která takto s elidovaným předmětem stále dává smysl a je gramaticky správná; „okolo“ by zde 

bylo adverbium. V obou případech je „okolo“ závislé i na slovesu, respektive význam tohoto 

lexému upřesňuje význam slovesa – označuje způsob, jakým běžel činitel děje, tedy „běh, který 

má zahnutou, zakulacenou trajektorii“. 

 

2.3.2 Jazykovědné příručky angličtiny 

 

Gramatiky anglického jazyka opravdu nedefinují kategorii předložek na základě jejich 

vztahu k pádům, také ony však někdy operují s pojmenováním, že předložky něco „řídí“: tak 

například slovník The Concise Oxford English Dictionary of Current English (Sykes a kol.) 

definuje předložku jako slovo, které řídí jméno či zájmeno a vztahuje je k nějakému jinému 

slovu téže výpovědi.161 Také Oxford Dictionary of English Grammar (Chalker – Weiner) 

používá vyjádření, že předložka „řídí“ jiné slovo.162 

V těchto příručkách opakovaně nacházíme tvrzení, že pro předložky je charakteristické, 

že většinou ve větě leží před jiným slovem, neboli uvozují předložkovou vazbu; většinou ale 

zároveň přiznávají, že je možné i použití předložek v jiné pozici než v prepozici.163 Podobně 

téměř všichni pozdněantičtí gramatikové latiny uváděli pozici ve větě jako jedno z kritérií pro 

definici předložek, také začali etymologií.  

 
159 Čechová 2000: 281. 
160 Srov. Čechová 2000: 89. 
161 Srov. Sykes 1982: 811, s.v. „preposition“: „Word governing (and normally preceding) noun or pronoun, 

expressing latter’s relation to another word.“ 
162 Srov. Chalker – Weiner 1994: 310, s.v. „preposition“: „[…] and that generally precede the word they 

govern.“ 
163 Srov. Greenbaum – Quirk 1990: 188; Sykes 1982: 811; Greenbaum – Svartvik – Leech 1972: 305; Leech – 

Svartvik 1975: 274–275. 
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I v gramatice angličtiny jsou si velmi blízké předložky s jinými slovními druhy, 

především s adverbii a spojkami,164 protože oba tyto slovní druhy vyjadřují, v jaké pozici je 

jedna entita vůči druhé, tedy v jakém vzájemném vztahu jsou dva lexémy ve větě – tím se myslí 

především prostorové vztahy, tedy pozice nebo směr, ale také abstraktní vztahy.165 Proto jsou 

si adverbia a předložky tak blízké, protože podle této definice předložky i adverbia mohou 

vyjadřovat místo. 

Jako jedno z možných kritérií, jak odlišit adverbia od předložek, nabízí některé anglické 

jazykovědné příručky polohu jejich přízvuku: adverbia by přízvuk měla nést, zatímco předložky 

se běžně vyskytují bez přízvuku.166 To, že tyto příručky sledují kategorii přízvuku, mají 

společné s pozdněantickými gramatikami latiny, kde přízvuk pro odlišení předložek od adverbií 

uvádějí Charisius (zde kap. 2.1.4), Diomedes (zde kap. 2.1.5), Priscianus (zde kap. 2.1.7) a 

Audax (zde kap. 2.1.14). 

 
164 Srov. Greenbauer – Quirk 1990: 188; Peters 2004: 438; McArthur 1992: 802 a další 
165 Srov. Peters 2004: 438. 
166 Greenbaum – Svartvik 1972: 305. 
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3 Závěr 

 

Tato práce měla za cíl sledovat, jak definují pozdněantičtí gramatikové kategorii latinských 

prepozic. Především se zaměřuje na to, jestli jsou tyto definice dostatečné pro odlišení 

předložek od jiných slovních druhů, především od adverbií. S adverbii jsou si prepozice blízké 

už kvůli společnému vývoji v praindoevropštině, respektive předložky se z adverbií vyvinuly. 

Zjistili jsme, že všichni citovaní gramatikové si byli vědomi blízkosti, ba průniků těchto 

dvou množin slovních druhů, přesto u nich nenajdeme takovou definici nebo takový výčet 

kritérií, aby bylo možné jednoznačně odlišit, kdy se jedná o prepozici a kdy o adverbium. Je 

ale zřejmé, že si uvědomovali, že je potřebné od sebe obě kategorie oddělit. Nacházíme u nich 

takové definice, které na první pohled vypadají pro odlišení obou kategorií dostačující, při 

hlubším pohledu však zjistíme, že hranice není ostrá a stále nacházíme množství slov, která je 

možné zařadit mezi předložky i mezi adverbia. 

Hlavní charakteristikou prepozic podle pozdněantických gramatiků je, že se mají pojit se 

jménem v nějakém pádě a že by mu měly v ideálním stavu předcházet. Někteří z nich užívají 

termín serviunt, předložky by tedy podle nich měly pádům „sloužit“. Tím mají nejspíš na mysli, 

že předložka se jménem tvoří jeden významový celek, důležitější je však sémantika jmen a 

předložka jen blíže určuje vztah mezi významem jména a významem slovesa (toto se ovšem 

explicitně u pozdněantických gramatiků nedočteme, v moderních gramatikách latiny a 

diachronních příručkách moderních jazyků však ano). Předložka jistě jménu „slouží“ také 

proto, že v určitých případech by sémantika pádů stačila k vyjádření stejného smyslu, jaký nese 

jejich vazba s předložkou – např. „jdu domů“ a „jdu do domu“ nebo „píšu dopis Petrovi“ a 

„píšu dopis pro Petra. Dochází k zdvojení téže informace. Každopádně zásadní význam nese 

jméno, předložka mu vypomáhá tento význam upřesnit nebo zjednoznačnit. 

Novodobé mluvnice latiny i moderních jazyků častěji užívají ve vztahu prepozic k jménu 

termínu „řídit“: definují, že předložka „řídí“ pád. Takové vyjádření by implikovalo, že se pád 

zcela odvíjí od předložky, která mu předchází. Kdyby tomu tak bylo, pády by asi nemohly nebo 

nemusely mít žádnou vlastní sémantiku. 

Další kategorií, kterou někteří pozdněantičtí gramatici u prepozic sledují, je přízvuk. Ten 

by měl také pomoci odlišit prepozice od adverbií. Toto kritérium by bylo ideální pro rodilé 

mluvčí, kteří přízvuk v latině ještě kladou intuitivně správně. V dnešní době musí být přízvuk 
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v latině vyučován a je možné, že ho neuměli klást intuitivně správně ani pozdněantičtí 

gramatikové sami. Snad proto se k přízvuku v latině vyjadřuje jen menšina z nich (Charisius, 

Diomedes, Priscianus a Donatus) a ti, kteří přízvuk ve svých gramatikách popisují, ho popisují 

tak podrobně snad právě proto, že v té době již uživatel gramatiky sám nemusel umět klást 

správně přízvuk. 

Málokterý z gramatiků se u definice prepozic zabývá explicitně jejich sémantikou, všichni 

na ni ale narážejí. Otázka významu prepozic je jedním z hlavních důvodů, proč dochází 

k překrývání prepozic a adverbií. Je jasné, že předložky nějaký význam nesou, důkazem pro to 

je, že mnohé z nich mají své opozitum, např. „do“ a „z“, in a ex; „před“ a „po“, ante a post a 

další. Většina gramatik zmíněných v této práci, a to jak pozdněantických, tak moderních, však 

tvrdí, že předložka sama o sobě význam nenese, nabývá ho teprve ve spojení se jménem v pádě. 

Předložka se podle některých nepojí jen s pádem, ale vyjadřuje vztah jména v pádu ke 

slovesu. Takový pohled je vlastní gramatikám orientovaným diachronně (nebo také srov. 

Pinkster, zde podkapitola 2.2.6). Také proto jsou prepozice blízké adverbiím: sémantika 

adverbií vyjadřuje okolnosti děje vyjádřeného slovesem v téže větě a podobně celá předložková 

vazba vyjadřuje často okolnosti děje slovesa. Z hlediska větněčlenské funkce bývá příslovce i 

předložková vazba často příslovečným určením. 

Jedním z důvodů, proč je obtížné odlišit prepozice od adverbia, je, že jsou brána v potaz 

sémantická i syntaktická kritéria zároveň. Každé z nich ale může řadit lexém mezi jiný slovní 

druh. Latinské pozdněantické gramatiky se vyjadřují zejména ke kritériím syntaktickým, přesto 

při rozboru narážejí i na otázky sémantické a neumějí od sebe tato dvě kritéria oddělit. V jejich 

příkladových souslovích, která mají dokreslit problematiku prepozic, se objevují 

nejednoznačné případy. Například takové sousloví obsahuje nejen předložku a slovo v pádě, 

s kterým se předložka pojí, ale také sloveso; není tak jasné, nakolik se tato předložková vazba 

může obejít bez slovesa. Nebo jako kritérium adverbií uvádějí, že se mohou leckdy stupňovat 

nebo od nich lze tvořit deminutiva. Někteří gramatikové však přesto řadí prope včetně jeho 

dalších stupňů propius a proximus mezi předložky (např. Diomedes, srov. zde podkapitola 

2.1.5) a také clam, od kterého je možné vytvořit zdrobnělinu clanculum (např. také Diomedes). 

Podle některých pozdněantických latinských gramatiků může sporné zařazení slova do 

slovního druhu rozhodnout kontext. Někdy je dané slovo prepozice, jindy adverbium. Pak se 

ale nabízí otázka, jestli je nutné vymezovat tyto dva slovní druhy jako samostatné a jestli by 

nestačilo označení „partikule“ nebo podobné pro většinu nesklonných slovních druhů. Mohlo 
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by být také užitečné rozdělovat slova do jednotlivých skupin zvlášť podle kritéria 

syntaktického, zvlášť podle sémantického a zvlášť podle morfologického (to poslední u 

samotných prepozic neurčujeme). 

Snad všechny zde citované pozdněantické gramatiky latiny explicitně narážejí na 

vzájemnou blízkost prepozic a adverbií. Když si kladou otázku, jak je rozlišit, užívají někdy 

formulace, že se v určitých případech stává z předložky adverbium (např. Diomedes). Takové 

pořadí je z hlediska diachronní lingvistiky převrácené, protože prepozice se naopak vydělily 

z adverbií. Je však možné, že tito gramatikové zvolili toto pořadí proto, že tuto formulaci 

popsali v kapitolách zabývajících se prepozicemi, ne v kapitolách o adverbiích, a že proto 

zmiňují prepozice jako výchozí slovní druh. Anebo se takto vyjádřili proto, že konkrétní 

lexémy, které gramatikové kladou mezi prepozice i mezi adverbia, jsou kladeny častěji do 

kategorie prepozic. 

Definice předložek v novodobých latinských gramatikách také není natolik přesná, aby 

bylo možné na jejich základě ve všech případech jednoznačně rozlišit, zda je určitý lexém 

předložkou či adverbiem. Snad jen gramatika Friedricha Neueho řeší problém těsné blízkosti 

dvou slovních druhů tím, že řadí předložky jako podkategorii slovního druhu adverbií. 

Také v soudobé lingvistice se stále operuje s deseti slovními druhy, z nichž pět je 

nesklonných, a ani zde není jasně vymezena hranice mezi předložkami a adverbii. Jsou zde 

použita podobná kritéria jako u pozdněantických gramatiků, tedy vztah předložky a pádu, 

pozice předložky ve větě vůči slovům, s kterými se pojí, vztah předložky k řídícímu slovesu ve 

větě a podobně. Stále je tak nejasné, jestli je takové dělení do deseti slovních druhů ideální. Již 

děti na základních školách mívají problémy rozlišit od sebe různé slovní druhy, především ty 

nesklonné, částice od adverbií nebo právě prepozice od adverbií. Některé příručky moderních 

jazyků pak samy také některé lexémy řadí do více slovních druhů zároveň. 

Tato práce neměla ambici navrhnout novou definici předložek, spíše chtěla poukázat na to, že 

jejich definice není dostatečná, a to již od doby pozdněantických latinských gramatiků. Pokud 

se totiž dva slovní druhy překrývají tolik jako adverbia a předložky, je otázkou, zda se musí 

vydělovat jako dva samostatné slovní druhy. K podobným překryvům dochází napříč všemi 

slovními druhy, sklonnými i nesklonnými. To nás vede k zamyšlení, zda je systém slovních 

druhů, který se v jazykovědě přebírá už přes dva tisíce let až po dnes, ideální.  
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Příloha 1 – Antické gramatiky: tabulka 

Gramatika Předložky + ak. Předložky + abl. Předložky + ak. i abl. 

Aemilius Asper 

(pseudo) ad, ante, apud, inter, 

ob, penes, per, post, 

praeter, propter, 

trans  

a, ab, cum, de, pro, ex, 

cum, prae, pro 
in, sub 

Audax ad, adversus, ante, 

apud, circa, circiter, 

circum, cis, citra, 

contra, erga, extra, 

infra, inter, intra, 

iuxta, ob, penes, per, 

pone, post, praeter, 

prope, propter, 

secundum, secus, 

supra, trans, ultra, 

usque 

 

a, ab, abs, absque, 

clam, coram, cum, de, 

e, ex, palam, prae, 

pro, sine, tenus 

in, sub, subter, super 

Augustinus 

Hipponiensis (dubium) ad, adversus, ante, 

apud, circa, circa, 

circum, cis, contra, 

erga, extra, infra, 

inter, intra, iuxta, ob, 

penes, per, pone, 

post, praeter, prope, 

propter, secundum, 

trans, ultra, usquead 

a, ab, abs, absque, 

cum, coram, cum, de, 

e, ex, palam, prae, 

pro, prae, palam, sine, 

tenus 

in, sub, subter, super 

Diomedes ad, adversus, ante, 

circa, circum, cis, 

citra, contra, erga, 

extra, infra, inter, 

intra, iuxta, ob, 

penes, per, pone, 

post, praeter, prope 

(propius, proximus), 

propter, secundum, 

trans, ultra, usquead 

a, ab, absque, clam, 

cum, coram, de, e, ex, 

palam, prae, pro, sine, 

tenus 

in, sub, subter, super 

 



72 

 

Donatus ad, adversum, ante, 

apud, circa, circum, 

cis, citra, contra, 

erga, extra, infra, 

inter, intra, iuxta, ob, 

penes, per, pone, 

post, praeter, prope, 

propter, secundum, 

supra, trans, ultra, 

usquead 

a, ab, abs, absque, 

cum, clam, coram, 

cum, de, e, ex, palam, 

prae, pro, sine, tenus 

in, sub, subter, super 

Charisius ad, adversum, am, 

ante, apud, circa, 

circiter, circum, cis, 

citra, contra, erga, 

extra, in, inter, intra, 

iuxta, ob, obter, 

penes, per, pone, 

post, praeter, prope, 

propter, secundum, 

subter, subtus, supra, 

trans, ultra, usquead 

a, ab, abs, absque, 

clam, coram, cum, de, 

e, ex, palam, prae, 

pro, sine, tenus 

in, sub, subter, super 

Marius Plotius 

Sacerdos ad, adversum, ante, 

apud, circa, circum, 

cis, citra, contra, 

erga, extra, infra, 

inter, intra, iuxta, ob, 

penes, per, pone, 

post, praeter, prope, 

propter, secundum, 

supra, trans, ultra, 

usque 

a, ab, abs, coram, 

cum, de, e, ex, palam, 

prae, pro, sine, tenus 

clam, in, sub, subter, super 

Pompeius (Maurus) ad, adversum, ante, 

apud, ante, 

adversum, cis, citra, 

super, subter et 

reliquae 

 

a, ab, abs, coram, 

cum, coram et 

reliquae 

 

in, sub 

 

Priscianus ad, adversus, ante, 

apud, circa, circiter, 

circum, cis, citra, 

contra, erga, extra, 

infra, inter, intra, 

iuxta, ob, penes, per, 

pone, post, praeter, 

prope, propter, 

secundum, supra, 

a, ab, abs, absque, 

clam, coram, cum, de, 

e, ex, palam, prae, 

pro, sine, tenus 

 

in, sub, subter, super 
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trans, ultra, usquead, 

ob, per, post 

Regulae Aurelii 

Augustini 

ad, adversum, ante, 

apud, cis, citra, 

circa, circum, 

contra, erga, extra, 

infra, intra, inter, 

iuxta, ob, penes, per, 

pone, post, praeter, 

prope, propter, 

secundum, supra, 

trans, ultra 

a, ab, abs, absque, 

clam, coram, cum, de, 

e, ex, palam, prae, 

pro, sine, tenus 

 

Servius   in, super 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Příloha 2 – Moderní gramatiky: tabulka 

Gramatika Předložky + ak. Předložky + abl. Předložky + ak. i abl. 

Kühner 
ad, adversus (adversum), 

ante, apud, circiter, circum, 

cis, citra, contra, erga, 

exadversus, extra, foras, 

infra, inter, intra, intus, 

iuxta, ob, penes, per, pone, 

post, praeter, prope, 

propter, secundum, secus, 

subtus, supra, trans, ultra, 

versus (versum) 

a, ab, abs, absque, 

clam, coram, cum, 

de, e, ex, fini, palam, 

prae, pro, procul, 

simul, sine, tenus 

 

desub, in, sub, subter, 

super, usque 

Leumann 

Hofmann Szantyr ad, adversum (adversus), 

ante, apud, circa, circiter, 

circum, cis, citra, contra, 

dextra, erga, inter, intra, 

iuxta, ob, penes, per, pone, 

praeter, prope, propter, 

retro, secundum, secus, 

sinistra, uls, usque, versus 

ab, absque, coram, 

cum, de, ex, fini, 

palam, prae, pro, 

procul, sed (se), 

simul, sine, tenus 

clam, clanculum, in, sub, 

subter, subtus, super 

Menge 
ad, adversus (adversum), 

ante, apud, circa, circiter, 

circum, cis, citra, contra, 

erga, extra, infra, inter, 

intra, iuxta, ob, penes, per, 

post, praeter, prope 

(propius, proxime), propter, 

secundum, super, supra, 

trans, ultra 

a (ab, abs), coram, 

cum, de, e (ex), prae, 

pro, sine 

in, sub 

Neue ad, adversum, adversus, 

ante, apud, circa, circiter, 

circum, cis, citra, clam, 

clanculum, contra, erga, 

exadversum, exadversus, 

extra, infra, insuper, inter, 

intra, iuxta, ob, penes, per, 

pone, post, praeter, prope, 

propter, secundum, secus, 

subtus, superne, supra, 

trans, uls, ultra, usque, 

versum, versus 

ab (a, abs, absque), 

cum, de, ex (e), 

palam, prae, pro, 

procul, simul, sine, 

tenus, usque 

 

in, sub, subter, super 
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Pinkster ad, adversus, adversum, 

ante, apud, circa, circiter, 

circum, cis, citra, contra, 

dextra, erga, exadversus, 

extra, foras, foris, infra, 

inter, intra, iuxta, ob, penes, 

per, pone, post, praeter, 

prope, propter, retro, 

secundum, secus, sinistra, 

subtus, supra, trans, uls, 

ultra, usque, versus, versum 

ab (a, abs), absque, 

coram (ne v rané 

latině), cum, de, ex 

(e), palam, prae, 

pro, procul, se (sed) 

(jen v případě 

několika právních 

idiomů), simul, sine, 

tenus 

clam, in, sub (desub), 

subter, super 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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