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ABSTRAKT 

 
Tato práce je založena na porovnání a vysvětlení významových změn substantiv latinského 

původu ve španělštině a v rumunštině na základě vytvořeného korpusu španělských a 

rumunských substantiv se stejným latinským etymonem. Pro toto srovnání byl vytvořen 

korpus.  

Pokud je v rumunštině a španělštině význam stejný, jenž se však liší od klasické latiny, 

znamená to, že ke změně ve významu došlo již ve vulgární latině ve 3. – 4. století n. l. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The study is a comparison and an explanation of the meaning changes of the names of Latin 

origin in Romanian and Spanish, on the basis of a corpus of Romanian and Spanish 

substantives sharing the same Latin origin. We created the corpus for the purpose of the 

comparison.  

Whenever the meaning is the same in Romanian and Spanish, but different from Classical 

Latin, we suggest that it already existed in the spoken Latin of the third and fourth centuries 

AD, but not later.    
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reg.             regionálně 
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ÚVOD 

 

     Cílem této práce je porovnat změny ve významu substantiv latinského původu v současné 

španělštině a rumunštině s důrazem na rumunštinu; i když tyto oba jazyky vznikly na 

protilehlých vzdálených okrajích někdejší římské říše, mají kromě společného latinského 

původu některé prvky, jež nalezneme pouze v těchto dvou románských jazycích. 

V neposlední řadě k nim patří i lexikum. Existuje řada slov latinského původu, která se 

zachovala jen v těchto dvou zkoumaných jazycích, např. furare  > rum. fura, špan. hurtar; 

formosus >  rum. frumos, špan. hermoso atd. Z důvodu velkého rozsahu slov latinskéhoho 

původu v obou jazycích se zde zaměřím na jména podstatná, vytvořím korpus z podstatných 

jmen neslovesných, jež zde jsou rozdělena do několika skupin podle toho, zda byl jejich 

původní význam zachován, nebo zda se jejich význam zúžil/ rozšířil, nebo zda byl význam 

změněn (například na metaforický). 

     Dalším mým záměrem je na základě této práce zjistit, jakým způsobem se na rumunštině 

ve srovnání se španělštinou promítly změny ve významu spojené s deurbanizací po rozpadu 

Římské říše, kdy bylo obyvatelstvo vystaveno s tím spojenému civilizačnímu stresu, či 

poukázat na další možné příčiny významových změn zkoumaných substantiv.  
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1 VLIV LATINY A VULGÁRNÍ LATINY NA UTVÁŘENÍ SOUČASNÉ 

RUMUNŠTINY A ŠPANĚLŠTINY 

      

     Před příchodem Římanů na území současného Rumunska a na Iberském poloostrově 

existovaly původní jazyky, jež se, až na malé výjimky (např. baskičtina), nedochovaly. O 

jejich existenci víme z historických zpráv, z několika dochovaných původních nápisů a ze 

slov, jež se např. na Balkánském poloostrově vyskytují v několika nepříbuzných jazycích, 

které tvoří substrát rumunštiny i španělštiny. Latina na nová území pronikala ve dvojí formě: 

jako jazyk literární a uhlazený, jímž se mluvilo ve školách, a jako jazyk mluvený, šířený 

vojáky, obchodníky, úředníky a kolonisty, jímž také hovořili i lidé vzdělaných vrstev 

v soukromí.
1
 Na územích dobytých Římany obvykle zpočátku docházelo k diglosii, tedy 

k tomu, že původní a nově příchozí jazyk existuje souběžně na tomtéž území, přičemž každá 

skupina obyvatel používá pouze svůj vlastní jazyk, postupně se ale diglosie mohla měnit na 

bilingvismus, tedy na situaci, kdy jednotliví uživatelé ovládali jazyky oba. Zpravidla 

nedocházelo k přejímání nového jazyka najednou, ale v průběhu několika generací, přičemž 

přejímající obyvatelstvo postupně ovládá přejatý jazyk lépe než svůj jazyk původní. Římané 

se o to nijak nesnažili, latinu podmaněnému obyvatelstvu nevnucovali, tedy původní 

obyvatelé ji přejímali zcela dobrovolně. Umět latinsky bylo nejen výhodné, ale i nutné, aby 

lidé porozuměli zákonům, smlouvám, místním usnesením, která se objevovala na veřejných 

budovách apod.
2
 Souviselo to se společenskou prestiží, kterou měla latina spolu s římským 

občanstvím, o nějž usilovali. Pro místní obyvatelé bylo tedy užívání latiny výhodné. Postupně 

se původní jazyk dostával do ústraní, nepokládal se tedy za společensky prestižní, mizel 

z veřejného prostranství a byl odsunut na úroveň mluvy v rodině, příp. v jiných uzavřených 

společenstvích, a po několika generacích postupně zanikl.
3
  

     Latina byla také na obou územích pokládána i za jazyk, jehož prostřednictvím mohlo 

komunikovat jazykově různorodé obyvatelstvo Římské říše (tzv. lingua franca). Za tímto 

účelem ovšem musela být značně výstavbově zjednodušena, docházelo k její pidžinizaci.
4
 

Měnila se i slovní zásoba hovorové latiny. Velká část slov zůstala zachována jak v latině 

spisovné, tak i ve vulgární (aqua, homo, manus, ferrum, terra, dolor, caelum), avšak 

existovala další část slov, kterou lid z nějakého důvodu nevyužíval, dával přednost jejich 

                                                           
1
 BEJLOVEC, Josef, JANDA, Jan, KAMÍNKOVÁ, Eva, KUCHARSKÝ, Pavel, QUITT, Zdeněk. Latina pro 

vysoké školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. S. 66.  
2
 COTEANU, Ion. Structura și evoluția limbii române (de la origini pînă la 1860). București: Editura Academiei 

Republicii Socialiste Romănia, 1981, s. 59. 
3
 ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka I. Praha: Karolinum, 1998. S. 20 – 21. 

4
 ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka I. Praha: Karolinum, 1998. S. 22. 
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synonymům (nevyužívala se tedy např. tellus, aequor, sidus, letum, vulnus, cruor, ale terra, 

mare, stella, mors, plaga, sanguis). Jak bude popsáno i v další kapitole, do vulgární latiny se 

dostávala slova přejatá, neobvyklá, neologismy, také byla velmi oblíbená diminutiva.
5
  

     Na Pyrenejský poloostrov přinesli Římané latinu ke konci 3. stol. př. n. l. Římané tehdy 

mluvili ještě tzv. starou (archaickou) latinou. Tehdy ještě nebylo rozdílu mezi jazykem 

mluveným a psaným, tedy psalo se tak, jak se mluvilo. Rozdíl mezi latinou mluvenou a 

spisovnou (klasickou) se začíná projevovat až od 1. století př. n. l. Tehdy se spisovný jazyk 

začíná řídit přesně stanovenými pravidly, která se učí ve škole a která nevzdělaní Římané ani 

neovládali. Tím se spisovná latina začala stále více lišit od latiny hovorové, která se dále 

vyvíjela spontánně a přicházela do styku také s kolony na dobytých územích. Tato lidová 

latina nebyla kodifikovaná a v detailech se lišila podle jednotlivých krajů a pod vlivem 

domorodých substrátových jazyků – měla tedy řadu místních dialektů a variant, její uživatelé 

si ale rozuměli ještě zhruba do 5. stol. n. l. Až po zániku Západořímské říše (476 n. l.) se 

jednotlivé provincie dostávají do izolace, ztrácejí kontakt s centrem a mezi sebou a každá se 

vyvíjí samostatně. To položilo základy pro vznik tzv. románštin (v našem případě 

iberorománštiny a dákorománštiny), z nichž se některé vyvinuly ve spisovné jazyky.
6
  

     Co se týče území dnešního Rumunska, to se nacházelo v hledáčku Římské zhruba od 

přelomu letopočtu. Římská kultura a jazyk počaly pronikat do Dácie  již před jejím dobytím  

Římany, jelikož na jih od Dunaje existovala vojenská a správní romanizovaná centra. Římský 

císař Traianus ovládl celou Dácii roku 106 n. l. Již na počátku 3. st. n. l. byla Dácie 

romanizována, obyvatelé Dácie byli prohlášeni za římské občany, jejich původní jazyk se již 

omezil pouze na domáckou úroveň, pro všechny ostatní příležitosti byla využívána latina.  

Dácie se z větší části stává Dáckou provincií a je podřízena Římanům po dobu necelých 200 

let. Římská nadvláda zde trvala do roku 271, tehdy Římané za císaře Aureliána Dácii 

opouštějí.
7
 Romanizace již ale byla v tak pokročilém stádiu, že odchod Římanů románský 

prvek nijak zvlášť neovlivnil. I když Římané nesetrvali na území dnešního Rumunska tak 

dlouho, jako na Iberském poloostrově, má současná rumunština nesporně latinský základ, což 

se týče jak slovní zásoby, tak např. i gramatické struktury jazyka. Latinská slovní zásoba je 

v rumunštině přítomna přibl. z 60%, existuje asi 100 latinských slov
8
, která se z latiny 

dochovala pouze v rumunštině. Z těchto slov 44 tvoří substantiva, jako: lingula > lingură;  

                                                           
5
 BEJLOVEC, Josef, JANDA, Jan, KAMÍNKOVÁ, Eva, KUCHARSKÝ, Pavel, QUITT, Zdeněk. Latina pro 

vysoké školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. S. 68 – 69. 
6
 ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka I. Praha: Karolinum, 1998. S. 29 – 47. 

7
 TEJCHMAN, Miroslav. Dějiny Rumunska. Praha: Karolinum, 1997. 

8
 přesně 107 – dle: DU NAY, André. The Origins of the Rumanians: The early History of the Rumanian 

Language. S. 53 
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ovis > oaie; placenta > plăcintă; caecia > ceaţă; margella > mărgean ; pharmacum > farmec.
9
 

Některá latinská slova se dokonce zachovala pouze v rumunštině a španělštině, např.: equa – 

rum. iapă, šp. yegua;  passer – rum. pasăre, šp. pájaro
10

; formosus – rum. frumos, šp. 

hermoso; angustus – rum. îngust, šp. angosto; furare – rum. fura, šp. hurtar; latrare – rum. 

lătra, šp. ladrar; pi(n)sare – rum. pisa, šp. pisar atd. Jejich počet není vysoký, jelikož 

vulgární latina byla navzory všem okolnostem dosti jednotná na celém území římské říše.
11

 

Kvůli své vzdálenosti od centra římského státu se však dácká lidová latina (totéž však platí i 

pro iberorománské jazyky) nepodílí na některých lexikálních inovacích lidové latiny jinde a je 

z tohoto pohledu velmi konzervativní. Izolovanost vývoje latiny vedla také k tomu, že ve 

slovní zásobě latinského původu má řada slov význam, který se liší od etymologicky 

odpovídajícího latinského slova i od dalších odpovídajících slov v dalších románských 

jazycích. Rumunština ale neztratila kontakt s lidovou latinou úplně – do konce 7. století se 

latiny jako úředního jazyka užívá v sousední Moesii, která měla do té doby více či méně 

intenzivní kontakty s centrem Románie. Kontakt s latinou byl zprostředkován i díky 

pastevectví, kdy Dunaj každoročně překračoval v obou směrech velký počet pastevců, což 

také přispělo vývoji lidové latiny v dolním Podunají.
12

 K šíření latiny v bývalé římské Dácii 

přispělo i křesťanství – základní církevní křesťanské pojmy v rumunštině jsou latinského 

původu (cruce, dumnezeu, creștin, înger, biserică atd.)
13

, avšak pod vlivem slovanských 

jazyků se přejímají další církevní termíny slovanského původu či původu např. řeckého 

(mănăstire) nebo i latinského (colindă), avšak toto vše je přejato již prostřednictvím 

slovanským.
14

  Od 6. století n. l. na území Dácie přicházejí Slované, kteří se po fázi 

bilingvismu jazykově asimilují.  

                                                           
9
 BUTIURCA, Doina. Fondul latin şi inovaţia în vocabularul panromanic. Revista Limba Română Nr. 4-6, anul 

XVI, 2006.  
10

 Jelikož se dákorománština dostala do izolace poměrně brzy, dříve než další románštiny, již ve 3. – 4. století n. 

l., lze zde odvodit, že lat. avis zaniklo v hovorové latině již ve 3. století, místo toho ji nahradila slova avicellus / 

passer.  
11

 BOŽETĚCH, David. Utváření rumunského národa a jazyka. 

http://www.rumunstina.eu/rumunstina.html#_Toc249359684  a DIMITRESCU, Florica. Istoria limbii române: 

Fonetică, Morfosintaxă, Lexic. București: Editura didactică și pedagogică, 1978, s. 58. 
12

 OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků II. Italština. Rumunština. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1990. 
13

 Zde je zajímavé rumunské slovo biserică označující církev i kostel. Pochází z latinského basilica, což v latině 

označovalo kostel, baziliku. Pouze v rumunštině a rétorománštině se toto původem latinské slovo dochovalo pro 

označení církve, v ostatních románských jazycích se používá slov odvozených od řeckého ecclesia (fr. église, it. 

chiesa, šp. iglesia). V rumunštině k této změně nedošlo, jelikož ve 4. století, kdy pojem basilica byl nahrazen 

pojmem ecclesia, Dácie již nebyla součástí Římské říše. (viz DU NAY, André. The Origins of the Rumanians: 

The early History of the Rumanian Language).  
14

 FELIX, Jiří, HOŘEJŠÍ, Vladimír, SMRČKOVÁ, Jiřina, WITTOCH, Zdeněk. Úvod do studia rumunštiny. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963, s. 115. 

http://limbaromana.md/index.php?go=autori&m=358
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     Zajímavá je statistická analýza románských jazyků, kterou vypracoval lingvista Marius 

Sala a kolektiv
15

. Ve svém díle vybral reprezentativní vzorek cca 2000 slov z každého 

románského jazyka, přičemž se řídil především frekvencí jejich výskytu a schopností tvořit 

slova odvozená. Při analýze rumunštiny
16

 použil celkem 2581 nejfrekventovanějších slov ze 

zoučasné slovní zásoby. Z celkového počtu 2581 slov je 1240 substantiv (48,04%) a 160 

substantiv, která mohou mít funkci i jiného slovního druhu, tedy celkem 1400 substantiv 

(54,24%). Z hlediska etymologického tvoří největší podíl z reprezentativního vzorku původní 

slova latinská -  782 (příp. 783 – jedno slovo bylo sporného původu) slov původních 

latinského základu (= 30,29% / 30,33%). Na druhém místě stojí slova z těchto původních slov 

odvozená, je jich 637 (24,68%). Až na sedmém místě se nacházejí pozdější latinské výpůjčky 

– celkem 38 slov (1,47%), případně dalších 394 slov, která byla přejata prostřednictvím 

dalších, převážně románských, jazyků 15,26%). Latinský základ (sestávající ze slov 

původních, ze slov z nich odvozených a z pozdějších latinských výpůjček) tedy tvoří celkem 

70,27%.  

      Situace ve španělštině je poněkud jiná
17

. Jako reprezentativní vzorek bylo použito 2611 

slov, z nichž je 1351 substantiv (51,74%), k nimž lze přidat substantiva, která mají i další 

morfologickou funkci, takže celkem 1613 substantiv (61,78%). Z etymologického hlediska 

zaujímají největší podíl původní slova latinského původu – 1033 slov (39,56%). Na druhém 

místě se nacházejí pozdější výpůjčky z latiny, těch je 694 (26,57%). Na třetím místě jsou 

slova odvozená buď od slov z první nebo z druhé kategorie, jichž je 633 (24,24%). Celkem 

tyto tři kategorie tvoří dohromady 90,37%, což vypovídá o solidním latinském základě 

španělštiny a o kontinuálním přejímání latinských výpůjček.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 SALA, Marius și col.. Vocabularului reprezentativ al limbajul romanice. București: Editura șțiintifică și 
enciclopedică, 1988.  
16

 Ibid., s. 69-73. 
17

 SALA, Marius și col.. Vocabularului reprezentativ al limbajul romanice. București: Editura șțiintifică și 
enciclopedică, 1988, s. 419-421. 
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2  LATINA VS. LIDOVÁ LATINA  

 

     Jak zmiňuji i v dalších kapitolách této práce, pro vznik současných románských jazyků 

byla lidová (hovorová, vulgární) latina nanejvýš důležitá. Vyvinula se na základě spisovné, 

psané latiny, jíž se zpočátku také běžně hovořilo, ale postupně, s tím, jak se rozrůstalo římské 

impérium, a na základě jazykových změn, jejichž možné příčiny jsou popsány v další 

kapitole, se tento spisovný jazyk stahuje do ústraní a stává se jazykem vzdělanců, jazykem, 

jímž se vyučuje ve školách a v němž se sepisují literární díla, avšak pro běžnou komunikaci se 

začal používat jazyk mnohem jednodušší – lidová latina. Tohoto jazyka se užívalo na celém 

území spravovaném Římany, nešlo však o jazyk zcela jednotný, ale měl své místně zabarvené 

rysy. Tyto místní odlišnosti se netýkaly gramatické struktury jazyka, ale spočívaly především 

v lexiku. Právě díky těmto místním zvláštnostem, daným např. vlivem substrátových jazyků či 

jazyků sousedních území, se později vulgární latina vyvinula do různých podob románštiny, z 

nichž vznikly současné románské jazyky, příp. jejich nářečí.  

      Nelze říci, že by se lidová latina od spisovné zcela odlišovala. Hovorová latina byla také 

celkem homogenní na celém území říše (až na lokální specifika), takže se obyvatelé území 

ovládnutých Římany mohli bez obtíží prostřednictvím tohoto jazyka dorozumět. Tato 

sjednocenost lidového jazyka zůstala zachována do 4. století (na východě) a do 6. století (na 

západě).
18

 Po rozpadu Římské říše se jednotný jazyk postupně mění v jednotlivé románštiny – 

zárodky dnešních románských jazyků.       

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 DIMITRESCU, Florica. Istoria limbii române: Fonetică, Morfosintaxă, Lexic. București: Editura didactică și 

pedagogică, 1978, s. 42. 
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3 VULGÁRNÍ LATINA A PŘÍČINY JAZYKOVÝCH ZMĚN 

 

     Vulgární (= lidová / hovorová) latina je jazykem, jenž fungoval jako jazyk dorozumívací, 

lingua franca, pro veškeré obyvatele Římské říše, kteří pocházeli z různých jazykových 

prostředí. Byl to jazyk mluvený, až na výjimky se jím nepsalo (v psané podobě ho nalezneme 

např. ve sporadických poznámkách spisovatelů – glosách, ve výtkách latinských gramatiků, 

v římských nápisech psaných lidmi nevzdělanými, v latinsky psaných dokumentech z pozdní 

doby, kdy románština již proniká do těchto textů). Některé tvary vulgární latiny, které se 

v psané podobě nedochovaly, lze také rekonstruovat na základě srovnávání současných 

románských jazyků (tyto nedoložené tvary označuji ve svém výčtu *). Avšak právě z tohoto 

lidového jazyka se později vyvinuly současné jazyky románské.  

     Bohumil Zavadil ve své knize Vývoj španělského jazyka I.
19

 shrnuje několik vnitřních 

příčin jazykových změn, tak jak je spatřují různí lingvisté. Přičemž zdůrazňuje, že jazyková 

změna se prosadí pouze tehdy, pokud dojde k souběhu několika takových příčin.  

     Jednu z teorií vypracoval Švýcar Charles Bally, jenž hledal zdroj proměnlivosti jazyka 

v emocionální a expresivní povaze jeho vyjadřování. Dle jeho názoru mluvčí ke sdělované 

skutečnosti zaujímají určitý emocionální postoj a podvědomě tíhnou k novosti a neotřelosti 

výrazů, dochází tedy k expresivní aktualizaci řeči, do níž se dostávají např. neologismy, slova 

zvláštní, přejatá či zdrobnělá, jež se však časem neutralizují. Příkladem slov zvláštních, 

neobvyklých, která se objevila ve vulgární latině, jsou například slova camisia (košile), cattus 

(kocour), bastum (hůl), bisaccia (dvojitý sáček). Jako příklad slov přejatých můžeme uvést 

např. lampas (svítidlo), cerevisia (pivo), sapo (mýdlo), beccus (zobák), cara (hlava), ganta 

(husa). Nová slova v latině klasické i lidové často vznikala pomocí předpon a přípon: 

calcarius (obuvník), deliramentum (bláznovství), anellus (prstýnek), manuciolum (balíček); 

v hovorové latině byla také velmi oblíbená slova zdrobnělá, jež často nahradila slova prostá: 

avicellus místo avis (pták), apicula místo apis (včela).
20

 

     Francouzský lingvista André Martinet spatřuje příčinu změn v tendenci jazyka 

k úspornosti, což v praxi znamená nejen redukce, ale i redundantnost v jazyce, aby posluchač 

nebyl neúměrně novou informací zatěžován. Proměnlivost jazykového výrazu je tedy dle 

Martineta dána soupeřením jazykové úspornosti a redundantnosti. Redundantnost na lexikální 

úrovni je dána množstvím synonym, která ke každému jazyku neodmyslitelně patří. Např. 

                                                           
19

 ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka I. Praha: Karolinum, 1998, s. 23 – 26. 
20

 BEJLOVEC, Josef, JANDA, Jan, KAMÍNKOVÁ, Eva, KUCHARSKÝ, Pavel, QUITT, Zdeněk. Latina pro 

vysoké školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. S. 68 – 69. 
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v rumunštině máme množství synonymických řad, které v nejstarších souvislých rumunsky 

psaných textech ze 16. století často vznikaly při překládání děl z jiných jazyků a je zajímavé, 

že převážná většina z nich byla latinského původu, i když se objevují i výpůjčky ze 

slovanských jazyků, maďarštiny, turečtiny a dalších. Základem synonymických řad byla 

hlavně původní slova latinského původu, další synonyma spíše vyjadřovala různé významové 

odstíny slova základního.
21

 

     Člen Pražského lingvistického kroužku Roman Jakobson zase spatřoval hlavní příčinu 

jazykových změn v tíhnutí jazykového systému k rovnováze. Pokud je rovnováha v jednom 

místě porušena, mluvčí se spontánně snaží ji vyrovnat, odstranit. Avšak vyrovnáním systému 

v jednom místě je rovnováha porušena jinde – vzniká tedy řetězová reakce. Jde v podstatě o 

nekonečný proces, zdroj neustálého napětí, protože jazyk se stále vyvíjí a mění a dokonalé 

rovnováhy nikdy nedosáhne.  

     Další člen PLK, Sergej Karcevskij, zastával názor, že za jazykové změny může tzv. 

asymetrický dualismus jazykového znaku. Vychází z toho, že vztah mezi výrazovou stránkou 

(signifiant) a stránkou významovou (signifié) není trvalý a symetrický vztah, ale tento vztah 

v praxi tíhne jednak k synonymii (význam tíhne k tomu, aby byl vyjádřen více výrazy), 

jednak k homonymii (výraz tíhne k vyjadřování několika různých významů). To vše má 

jazykové důsledky – realizace jazykových projevů je neustále rozkolísaná.  

     Výše uvedené teorie, jež lze samozřejmě aplikovat i na jiné jazyky, nejsou taxativním 

výčtem. Kromě nich existují i teorie, vysvětlující vznik jazykových změn vnějšími příčinami, 

např. vlivem dalších jazyků, psychologickými příp. sociálně-psychologickými faktory.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 DIMITRESCU, Florica. Dinamica lexicului românesc: ieri și azi. București: Logos, 1994. S. 36. 
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4 METODOLOGIE 

 

     Ve své práci vycházím z toho, že je obtížné dosáhnout stoprocentní významové shody, 

nepatrné významové změny, tedy ty významové posuny, které se projevují až u druhého a 

dalšího významu slov, zpravidla přeneseného, zde zpravidla neberu v potaz. „Kritéria bližšího 

lišení typů synonym jsou velmi různá a málokdy zcela spolehlivá; hlavní problém je v určení 

stupně, resp. úplnosti podobnosti. ... Za teoreticky nejzávažnější se dnes považuje kritérium 

identické distribuce (které je ovšem prakticky nedokazatelné), založené na srovnání všech 

kontextů posuzovaných synonym, a kritérium identity jejich intenze, tj. kognitivní a 

emocionální složky významu, které by vymezilo absolutní (někdy též: totální) synonyma; 

jejich existence (tj. ve smyslu synonym absolutních) je v rigoróznějších přístupech apriorně 

popírána jako nemožná.“
22

 

          Z důvodu rozsáhlého korpusu veškeré slovní zásoby latinského původu v obou 

sledovaných jazycích jsem zvolila zkoumání výhradně podstatných jmen, a to neslovesných. 

Zde vycházím především ze dvou soupisů, z nichž jeden je Úplný korpus rumunských slov 

zděděných z latiny, jenž tvoří přílohu diplomové práce Michala Rysa.
23

 Další neocenitelnou 

pomůckou pro tuto práci tvoří korpus rumunských a španělských slov stejného latinského 

původu, který vypracoval Víctor Sánchez C. Ten identifikoval celkem 2331 španělských slov 

latinského původu a 1233 slov rumunských téhož původu. Přičemž nalezl 690 slov latinského 

původu, jež se dochovala v obou zkoumaných jazycích.
24

 Z tohoto korpusu jsem vybrala 

neslovesná substantiva, která jsem poté porovnala se substantivy španělskými, u nichž jsem 

zkoumala, zda skutečně spadají do původní slovní zásoby latinského původu. Nebyl to zcela 

snadný a samozřejmý výběr, jelikož v případě rumunštiny se přejatá slova latinského původu 

v tomto jazyce objevovala přinejmenším už od 16. století (právě tehdy vznikají první 

v rumunštině psané texty), některé z těchto výpůjček jsou dokonce synonymy původních slov 

latinského původu, např. pradă – răpitură,  faptă – facere, vârtos – puternic.
25

 Největší počet 

latinismů byl však přejat teprve v 18. století „v důsledku latinizujících tendencí vzdělanců 

sedmihradské školy nebo později v rámci snah o relatinizaci a modernizaci rumunského 

                                                           
22

 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: Přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2007. S. 190-191. 
23

 RYS, Michal. Vývoj obsahové stránky rumunských slov zděděných z latiny (Diplomová práce). Praha: Ústav 

románských studií FFUK, 2006.  
24

 SÁNCHEZ C., Víctor. Herencia común y diferenciación léxicas latinas en la Romanía Lateral. Costa Rica: 

Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, 9(2): 35-62, 1984. 
25

 DIMITRESCU, Florica. Dinamica lexicului românesc: ieri și azi. București: Logos, 1994, s. 35-36. 
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lexika.“
26

 K další masivní romanizaci a modernizaci rumunské slovní zásoby došlo v 19. 

století, kdy se přejímaly neologismy z latiny i z dalších románských jazyků (především 

z francouzštiny a italštiny).
27

 V rumunštině i ve španělštině také nalezneme množství 

etymologických dublet, jež se liší nejen tvarově, ale i významově, i když vznikla z téhož 

latinského slova. Substantiva z původní slovní zásoby lze odlišit především na základě 

proběhlého či nikoliv hláskového vývoje. Každé z nich jsem konzultovala i ve slovnících 

etymologických a ve výkladových slovnících rumunského a španělského jazyka (DEX, RAE) 

uvedených v bibliografii. 

     Totéž platí i pro španělská substantiva latinského původu, kde je pro tuto práci relevantní, 

že daná slova nepatří do skupiny slov knižních, přejatých z latiny jako už z mrtvého jazyka 

v dobách, kdy příslušné hláskové změny již proběhly (kultismy / latinismy), či do skupiny 

slov poloknižních, což jsou slova, která byla buď přejata z klasické latiny v období 

starokastilském, anebo u nich může jít i o slova používaná od nejstarších latinských dob, ale 

ve svém vývoji částečně ovlivněná klasickou nebo středověkou pozdní latinou (zejména 

latinou církevní nebo notářskou).
28

 U těchto slov hláskové změny proběhly jen částečně, a i 

tato slova mohou tvořit se slovy lidovými etymologické dublety.  

     Podstatná jména latinského původu, jež se dochovala v obou zkoumaných současných 

jazycích, jsem rozdělila do několika skupin. Do první skupiny zařazuji ta slova z obou jazyků, 

jejichž význam se nezměnil či téměř nezměnil. Samotné významové změny rozděluji do 

následujících kategorií: rozšiřování či úžení významu (významové změny historické), 

metafora (přenášení slov na základě vnější podobnosti denotátů, jež se může týkat tvaru, 

barvy, umístění, rozsahu a funkce
29

), metonymie (přenášení slova na denotát, který váže 

s původním denotátem souvislost vnitřní) dohromady se synekdochou (přenášení slov na 

základě rozsahových poměrů denotátů), jež se někdy považuje za druh metonymie. Na závěr 

jsem přidala tabulku se substantivy, u nichž prokazatelně významová změna proběhla, ať už 

jen ve španělštině či jen v rumunštině nebo u obou jazyků zároveň, avšak spojení s původním 

latinských významem není zcela jasné a v některých případech i s velice dobrou 

představivostí nelze jednoznačně stanovit, o jaký přesně typ změny významu se jedná. Do 

posledního sloupce všech tabulek jsem pak umístila poznámky, v nichž uvádím, zda jde o 

                                                           
26

 OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků II. Italština. Rumunština. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1990, s. 109. 
27

 OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků II. Italština. Rumunština. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1990, s. 112. 
28

 ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka I. Praha: Karolinum, 1998, s. 81.  
29

 HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1986, s. 71. 
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slovo pocházející ze staré (archaické) latiny, či jde o slovo vzniklé teprve na základě vulgární 

latiny, zda jde o slovo spadající do slov panrománských, případně další zajímavá fakta.  
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5 VÝZNAMOVÉ ZMĚNY 

 

1) ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO VÝZNAMU V OBOU JAZYCÍCH 

LATINA ŠPANĚLŠTINA  RUMUNŠTINA POZNÁMKY 

ABELLANA (s. f.) 

lískový ořech 

avellana (s. f.) 

lískový ořech 

alună (s. f.) 

lískový ořech 

archaická lat. 

ve fr. a ital. 

nahrazeno slovy 

noisette / nocciola 

 

ACUS (s. f.) 

jehla 

aguja (s. f.) 

jehla 

ac (s. n.) 

jehla 

panrom.  

 

ADJUTORIUM (s. n.); 

pomoc 

ADJUTOR (s. m.) 

pomocník 

ayuda (s. f.) 

pomoc 

ajutor (s. n.) 

pomoc  

 

 

ALIUM (s. m.) 

česnek 

ajo (s. m.) 

česnek 

ai (s. m.) 

česnek 

 

 

ALNEUS (=ALNUS, 

*ALNINUS) (s. f.) 

olše 

alno (s. m.)  

olše 

arin, anin (s. m.) 

olše 

 

 

ALTARIUM (s. n.) 

oltář 

altar (s. m.) 

oltář 

altar (s. n.) 

oltář 

 

 

ANELLUS (s. m.) 

prsten 

anillo (s. m.) 

prsten 

inel (s. n.) 

prsten 

 

 

ANGELUS (s. m.) 

anděl, posel 

ángel (s. m.) 

anděl 

înger (s. m.) 

anděl 

 

ANNUS (s. m.) 

rok 

año (s. m.) 

rok 

an (s. m.) 

rok 

panrom.  

 

 

APRILIS (s. m.) 

duben 

abril (s. m.) 

duben 

prier (s. m.) 

duben, apríl (lid.) 

 

 

AQUA (s. f.) 

voda 

agua (s. f.) 

voda 

apă (s. f.)  

voda 

panrom.  
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AQUILA (s. f.) 

orel 

águila (s. f.) 

orel 

aceră
30

 (s. f.)  

orel 

 

 

ARBOR (s. f.)  

strom 

árbol (s. m.) 

strom 

arbore (s. m.) 

strom 

 

 

ARCUS (s. m.) 

luk; oblouk 

arco (s. m.) 

oblouk; luk 

arc (s. n.) 

oblouk; luk 

 

 

AREA (s. f.) 

humno,mlat 

era (s. f.) 

humno,mlat 

arie (s. f.) 

mlat 

 

 

ARGENTUM (s. n.) 

stříbro 

argento (s. m.) 

stříbro (poet.) 

argint (s. n.) 

stříbro 

 

 

ARMA (s. f.) 

zbraň 

arma (s. f.) 

zbraň 

armă (s. f.) 

zbraň 

 

 

ARMARIUM (s. n.) 

skříň 

armario 

skříň 

almar, armar (s. n.) 

skříň 

 

 

ASCLA (= ASTULA, 

ASSULA) (s. f.) 

tříska 

astilla (s. f.) 

tříska 

 

așchie (s. f.) 

tříska 

 

 

ASINUS (s. m.) 

osel 

asno (s. m.) 

osel 

asin (s. m.) 

osel 

 

 

AURICULA (s. f.) 

ucho  

oreja (s. f.) 

ucho 

ureche (s. f.) 

ucho 

 

 

*AURIGO 

(=*AERUGINA) (s. f.) 

rez 

orín (s. m.) 

rez 

rugină (s. f.) 

rez 

 

 

AURUM (s. n.) 

zlato 

oro (s. m.) 

zlato 

aur (s. n.) 

zlato 

 

 

AUTUMNUS (s. m.) 

podzim 

otoño (s. m.) 

podzim 

toamnă (s. f.) 

podzim 

 

 

BABA (s. f.) baba (s. f.) bale (s. f. pl.)  

 

                                                           
30

 U tohoto slova se názory lingvistů poněkud liší, dle DEX je toto slovo málo frekventované, dnes již prakticky 
vymizelo. Není doložen jeho výskyt ve starých textech či starší slovní zásobě. Na základě toho někteří vědci toto 
slovo považují za knižní latinismus, neologismus, z 19. století. DEX však dále uvádí, jako možný protiargument, 
že v 19. století latinisté skutečně uvedli do rumunštiny slovo pocházející z lat. aquila -  acvilă, s. f., jež se stále 
používá jako poetismus či v heraldické terminologii.  
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slina slina sliny 

BANNEA (= BALNEA) 

(s. f.), BALNEUM (s. n.) 

koupel, lázeň 

baño (s. m.) 

koupel, lázeň 

baie (s. f.) 

koupel, lázeň 

 

 

BARBA (s. f.) 

vousy 

barba (s. f.) 

vousy 

barbă (s. f.) 

vousy 

 

 

BONITAS (s. f.) 

dobrota 

bondad (s. f.) 

dobrota 

bunătate (s. f.) 

dobrota 

V rum. může jít o 

pozdější tvar 

odvozený od rum. 

bun „dobrý”. 

BOVUS (s. m.) (= 

BOS)
31

 

vůl 

buey (s. m.) 

vůl 

bou (s. m.) 

vůl 

 

 

BRACHIUM (s. n.)  

paže, ruka 

brazo (s. m.) 

paže, ruka 

braț (s. n.) 

paže, ruka 

 

 

BUBO (s. m.) 

výr 

búho (s. m.) 

výr, sova 

buhă (s. f.) 

výr, sova 

 

 

CAELUM (s. n.) 

nebe 

cielo (s. m.) 

nebe 

cer (s. n.) 

nebe 

 

 

CAEPA (=CEPULLA) 

(s. f.) 

cibule, cibulka 

cebolla (s. f.) 

cibule 

ceapă (s. f.) 

cibule 

 

 

CALCANEUM (s. n.) 

pata 

calcaño (s. m.) 

pata 

călcâi (s. n.)  

pata 

 

 

CAMISIA (s. f.) 

košile 

camisa (s. f.) 

košile 

cămașă (s. f.) 

košile 

 

 

CAMPUS (s. m.) 

pole, rovina 

campo (s. m.) 

pole 

câmp (s. m./n.) 

pole, rovina 

 

 

CANIS (s. m.) can
32

 (s. m.) câine (s. m.)  

                                                           
31

 V latině toto slovo označovalo obecné pojmenování druhu, avšak v rumunštině i ve španělštině se stalo 

obecným pojmenováním druhu slovo vaca / vacă odvozené od latinského VACCA (kráva). 
32

 Ve španělštině méně frekventované slovo, nyní knižní povahy, místo něj se ve španělštině běžně používá 

perro. Původ slova perro je neznámý, zřejmě vliv některého z iberských substrátových jazyků. V žádném dalším 

románském jazyce se nevyskytuje slovo s podobným základem (není ani v geograficky blízkých jazycích: v 

katalánštině, kde slovo “pes” lze vyjádřit slovy gos či ca; baskicky: txakur, portugalsky: can, italsky: cane, 

francouzsky: chien...).  Dle další teorie je slovo perro onomatopoické, vzniklé na základě toho, jak pastýři volali 

na své psy: “perrrrr, perrrrrr”. S další teorií původu tohoto slova přichází RAE ve vydání z roku 1737, kde 
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pes pes pes  

CANNABIS (s. f.) 

konopí 

cáñamo (s. m.) 

konopí 

cânepă (s. f.) 

konopí 

 

 

CANTICUM (s. n.) 

zpěv, popěvek 

cántiga (s. f.) 

popěvek, poéma 

cántico (s. m.) 

hymn, chvalozpěv 

cântec (s. n.) 

píseň, písnička 

 

 

CAPISTRUM (s. n.) 

ohlávka 

cabestro (s. m.) 

ohlávka 

căpăstru (s. n.) 

ohlávka 

 

 

CAPRA (s. f.) 

koza 

cabra (s. f.) 

koza 

capră (s. f.) 

koza 

 

 

CAPRARIUS (s. m.) 

pasák koz 

cabrero (s. m.) 

pasák koz 

căprar (s. m.) 

pasák koz 

 

 

CARBO (s. m.) 

(dřevěné) uhlí 

carbón (s. m.) 

uhlí 

cărbune (s. m.) 

uhlí 

 

 

CARO (s. f.) 

maso 

carne (s. f.) 

maso 

carne (s. f.) 

maso 

 

 

CARPINUS (s. f.)  

habr 

carpe (s. m.) 

habr 

carpen (s. m.) 

habr 

 

 

CARRUS (s. m.) 

povoz, vůz 

carro (s. m.) 

povoz, vůz 

car (s. n.) 

povoz, vůz 

 

 

CASA (s. f.) 

dům 

casa (s. f.) 

dům 

casă (s. f.) 

dům 

 

 

CAUDA (= CODA) (s. 

f.) 

ocas, ohon 

cola (s. f.) 

ocas, ohon 

coadă (s. f.) 

ocas, ohon 

 

 

CERA (s. f.) 

vosk 

cera (s. f.) 

vosk 

ceară (s. f.) 

vosk 

 

 

                                                                                                                                                                                     
uvádí, že perro je odvozené z řeckého pyr (“oheň”) pro ohnivou psí povahu. V dalších vydáních však RAE již na 

této etymologii netrval. (viz http://etimologias.dechile.net/latin/?Raices). Dle etymologického slovníku 

španělštiny Joana Corominase (viz bibliografie) bylo ve středověku běžným slovem pro psa can, a slovo perro 

bylo pejorativní (“čokl”), avšak později své pejorativní zabarvení ztratilo. Corominas se přiklání k 

onomatopoickému původu slova perro, kategoricky nesouhlasí s teorií o iberském či keltském původu tohoto 

slova.  

 

http://etimologias.dechile.net/latin/?Raices
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CEREBRUM (s. n.) 

mozek 

cerebro (s. m.) 

mozek 

creier (s. m.) 

mozek 

 

 

*CERESIA (s. f.) (= 

CERASIUS, 

CERESIUS, CERESUS) 

třešeň 

cerezo (s. m.), cereza 

(s. f.) 

třešeň 

cireș (s. m.), cireașă 

(s. f.) 

 

třešeň 

 

CERVIX (s. f.) 

šíje, týl 

cerviz (s. f.) 

šíje, týl 

cerbice (s. f.) 

šíje, týl 

 

 

CERVUS (s. m.) 

jelen 

ciervo (s. m.) 

jelen 

cerb (s. m.) 

jelen 

 

 

CHORDA (s. f.) 

struna, provaz, lano 

cuerda (s. f.) 

struna 

coardă (s. f.) 

struna, šňůra 

 

 

CHRISTIANUS (adj.) 

křesťanský 

cristiano (s. m.) 

křesťan 

creștin (s. m.) 

křesťan 

 

 

CIBRUM (= CRIBUM, 

CRIBEUM, 

CIRIBRUM, 

CRIBRUM) (s. n.) 

řešeto 

cribo (s. m.) 

řešeto, síto 

 

ciur (s. n.) 

řešeto 

 

 

 

 

*CICALA (>CICADA) 

(s. f.) 

cikáda 

cigarra (s. f.) 

cikáda 

cicoare (s. f.) 

cikáda 

 

 

CICORIUM (s. n.) 

čekanka 

achicoria (s. f.) 

čekanka 

cicoare (s. f.) 

čekanka 

 

 

*CINISIA (s. f.) 

popel 

ceniza (s. f.) 

popel 

cenușă (s. f.) 

popel 

ve fr. cendres, 

v it. cenere 

 

CLAVIS (s. f.) 

klíč 

llave (s. f.) 

klíč 

cheie (s. f.) 

klíč 

 

 

COLEUS (=COLEO) (s. 

m.) 

varle 

cojón (s. m.) 

varle (vulg.) 

coi (s. n.) 

varle (vulg.) 

 

 

COLICULUS colleja (s. f.) curechi (s. n.) vyskytuje se v 

katalánštině 
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(=CAULICULUS, 

CAULICULA) (s. m.) 

zelí 

zelí zelí colitx, v italštině 

chybí 

 

COMA (s. f.) 

hříva 

coma (s. f.) 

hříva (zast.) 

coamă (s. f.) 

hříva 

 

 

CONSOCER (s. m.) (= 

CONSOCRUS (adj.)) 

tchán (sešvagřený 

příbuzný) 

 

consuegro (s. m.) 

 

tchán (sešvagřený 

příbuzný) 

cuscru (s. m.) 

 

tchán (sešvagřený 

příbuzný) 

 

v dalších 

románských 

jazycích se 

prakticky 

nevyskytuje 

(archaický 

koncept rodiny) 

CORNU (s. n.) 

roh, paroh 

cuerno (s. m.) 

roh, paroh 

corn (s. n.) 

roh, paroh 

 

 

CORNUS (s. m.) 

dřín 

cornizo, cornejo (s. m.) 

dřín 

corn (s. m.) 

dřín 

 

 

CORRIGIA (s. f.) 

řemen, pás 

correa (s. f.) 

řemen, pás 

curea (s. f.) 

řemen, pás 

 

 

CORVUS (= CORBUS) 

(s. m.) 

havran 

cuervo (s. m.) 

havran 

corb (s. m.) 

havran 

 

 

CREPATURA (s. f.) 

trhlina, puklina, spára 

quebradura (s. f.) 

trhlina, puklina; 

zlomenina 

crăpatură (s. f.) 

trhlina, puklina, 

štěrbina 

 

CRUX (s. f.) 

kříž 

cruz (s. f.) 

kříž 

cruce (s. f.) 

kříž 

 

 

CUBITUS 

(=CUBITUM) (s. m.) 

loket 

codo (s. m.) 

loket 

cot (s. m.) 

loket 

 

 

CUCUS (=CUCULUS) 

(s. m.) 

kukačka 

cuco (s. m.) 

kukačka 

cuc (s. m.) 

kukačka 

 

 

CULMEN (s. n.) 

vrcholek, špička 

cumbre (s. f.) 

vrcholek, špička 

culme (s. f.) 

vrcholek, špička 

 

 

CULUS (s. m.) culo (s. m.) cur (s. n.)  
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hýždě, zadek hýždě, zadek (vulg.) hýždě, zadek (vulg.)  

CUPPA (s. f.) 

pohár, číše 

copa (s. f.) 

pohár, číše 

cupă (s. f.) 

číše, pohár, kalich 

 

 

CURTIS (s. f.) (= 

COHORS) 

dvůr 

corte (s. f.) 

dvůr 

curte (s. f.) 

dvůr 

 

 

DIES (=*DIA) (s. m.) 

den 

día (s. m.) 

den 

zi (s. f.) 

den 

 

 

DIGITUS (s. m.) 

prst 

dedo (s. m.) 

prst 

deget (s. n.) 

prst 

 

 

DOMINE DEUS (s. m.) 

Pán Bůh 

dios (s. m.) 

Bůh 

dumnezeu (s. m.) 

Bůh 

ve staré italštině 

domenedio 

 

EQUA (s. f.) 

kobyla, klisna 

yegua (s. f.) 

kobyla, klisna 

iapă (s. f.) 

kobyla, klisna 

 

 

ERICIUS (s. m.) 

ježek 

erizo (s. m.) 

ježek 

arici (s. m.) 

ježek 

 

 

FACIA (=FACIES) (s. 

f.) 

obličej, tvář 

haz (s. f.) 

obličej, tvář 

față (s. f.) 

obličej, tvář 

 

 

FACTUS (adj.) 

vykonaný, uskutečněný 

hecho (s. m.) 

fakt, skutečnost 

fapt (s. m.) 

fakt, skutečnost 

 

 

FACULA 

(=*FASCULA) (s. f.) 

pochodeň 

hacha (s. f.) 

pochodeň 

fachie (s. f.) 

pochodeň 

flacără (s. f.)  

plamen  

v rumunštině jde 

u slova flacără o 

metonymii, příp. 

o rozšířený 

význam 

FAMES (=FAMIS) (s. 

f.) 

hlad  

 

hambre (s. f.) 

hlad  

foame (s. f.) 

hlad  

 

 

 

 

FARINA (s. f.) 

mouka 

harina (s. f.) 

mouka 

făină (s. f.) 

mouka 

 

 

FAVUS (= FAVULUS) 

(s. m.) 

havo (s. m.) 

plástev 

fagur (s. m.) 

plástev 
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plástev 

FEL (s. n.) 

žluč 

hiel (s. f.) 

žluč 

fiere (s. f.) 

žluč 

 

 

FENUM (s. n.) 

seno 

heno (s. m.) 

seno 

fân (s. n.) 

seno 

 

 

FERA (adj.) 

šelma, dravec 

fiera (s. f.) 

šelma, dravec 

fiară (s. f.) 

šelma, dravec 

V latině původně 

adj., ale už v 

hovorové lat. 

mění svou funkci 

na substantivum. 

FERRUM (s. n.) 

železo 

hierro (s. m.) 

železo 

fier (s. n.) 

železo 

 

 

FILIUS (s. m.) 

syn 

hijo (s. m.) 

syn 

fiu (s. m.) 

syn 

 

 

FILIX (=FILICTUM) 

(s. f.) 

kapradí, kapraď 

helecho (s. m.) 

kapradí, kapraď 

ferigă (s. f.) 

kapradí, kapraď 

 

 

FILUM (s. n.) 

vlákno, nit 

hilo (s. m.) 

vlákno, nit 

fir (s. n.) 

vlákno, nit 

 

 

FLOS (s. m.) 

květina 

flor (s. f.) 

květina 

floare (s. f.) 

květina 

 

 

FOCUS
33

 (s. m.) 

oheň 

fuego (s. m.) 

oheň 

foc (s. m.) 

oheň 

 

 

FOLIA (>FOLIUM) (s. 

n.) 

list 

hoja (s. f.) 

list 

foaie (s. f.) 

list 

 

 

FOLLIS (s. m.) 

měch, dmychadlo 

fuelle (s. m.) 

měch, dmychadlo 

foale (s. n.) 

měch, dmychadlo 

 

 

FRAXINUS (s. f.) 

jasan 

fresno (s. m.) 

jasan 

frasin (s. m.) 

jasan 

 

 

                                                           
33

 Tohoto významu slovo focus nabylo až ve fázi lidové latiny, v klasické latině označovalo spíše “vatra, 
táborák”, kdežto pro “oheň” se používalo lat. slova ignis, jež se nezachovalo v žádném z románských jazyků, 
anebo v nich existuje pouze v podobě neologismu (it. fuoco, fr. feu, port. fogo, kat. foc). Viz DIMITRESCU, 
Florica. Istoria limbii române: Fonetică, Morfosintaxă, Lexic. București: Editura didactică și pedagogică, 1978, s. 
59. 
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FRIGUS (s. n.)  

(=FRIGIDUS (adj.)) 

zima, chlad  

frío (s. m.) 

 

zima, chlad 

frig (s. n.) 

 

zima, chlad 

 

 

 

FRONS (s. f.) 

čelo 

frente (s. f.) 

čelo 

frunte (s. f.) 

čelo 

 

 

GENER (s. m.) 

zeť 

yerno (s. m.) 

zeť 

ginere (s. m.) 

zeť 

 

 

GINGIVA (s. f.) 

dáseň 

encía (s. f.) 

dáseň 

gingie (s. f.) 

dáseň 

panrom. slovo 

 

GRILLUS 

(=GRYLLUS) (s. m.) 

cvrček 

grillo (s. m.) 

cvrček 

greier, grier (s. m.) 

cvrček 

 

 

HEDERA (s. f.) 

břečťan 

hiedra (s. f.) 

břečťan 

iederă (s. f.) 

břečťan 

 

 

HERBA (s. f.) 

tráva, bylina  

hierba (s. f.) 

tráva, bylina 

iarbă (s. f.) 

tráva, bylina 

 

 

HIBERNUS (adj.) 

zimní 

invierno (s. m.) 

zima (roční období) 

iarnă (s. f.) 

zima (roční období) 

 

 

HORA (s. f.) 

hodina 

hora (s. f.) 

hodina 

oară (s. f.) 

...krát 

(prima oară, a doua 

oară, de două ori ... – 

poprvé, podruhé...) 

 

 

JOCUS (s. m.) 

hra 

juego (s. m.) 

hra 

joc (s. n.) 

hra 

 

 

HOMO (s. m.) 

člověk, muž 

hombre (s. m.) 

člověk, muž 

om (s. m.) 

člověk, muž 

 

 

HORDEOLUS (s. m.) 

ječné zrno (na oku) 

orzuelo (s. m.) 

ječné zrno (na oku) 

urcior, ulcior (s. n.) 

ječné zrno (na oku) 

 

 

HUMERUS (s. m.) 

rameno 

hombro (s. m.) 

rameno 

umăr (s. m.) 

rameno 

 

 

IURAMENTUM (s. n.) 

přísaha 

juramento (s. m.) 

přísaha 

jurământ (s. n.) 

přísaha 

 

JUGUM (=IUGUM) (s. yugo (s. m.) jug (s. n.)  
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n.) 

jho, jařmo 

jho, jařmo jho, jařmo  

JUNIPERUS 

(=IUNEPIRUS) (s. m.) 

jalovec 

enebro (s. m.) 

 

jalovec 

jneapăn (s. n.) 

 

jalovec 

ze stejného 

latinského 

základu vznikl i 

neologismus 

ienupăr 

LAC (s. f.) 

mléko 

leche (s. f.) 

mléko 

lapte (s. n.) 

mléko 

panrom. 

 

LACRIMA (s. f.) 

slza 

lágrima (s. f.) 

slza 

lacrimă (s. f.) 

slza 

 

 

*LACEUS 

(=LAQUEUS) (s. m.) 

smyčka, oko 

lazo (s. m.) 

smyčka, oko 

laț (s. n.) 

smyčka, oko 

 

 

LACTUCA (s. f.) 

locika, salát (hlávkový) 

lechuga (s. f.) 

locika, salát (hlávkový) 

lăptucă (s. f.) 

locika, salát 

(hlávkový) 

 

LACUS (s. m.) 

jezero 

lago (s. m.) 

jezero 

lac (s. n.) 

jezero 

 

 

LANA (s. f.) 

vlna (ovčí) 

lana (s. f.) 

vlna (ovčí) 

lână (s. f.) 

vlna (ovčí) 

 

 

*LAVATURA (s. f.) 

splašky, pomeje 

lavadura (s. f.) 

splašky, pomeje 

lături (s. f. pl.) 

splašky, pomeje 

 

 

LEGUMEN (s. n.) 

zelenina, luštěnina 

legumbre (s. f.) 

zelenina, luštěnina 

legumă (s. f.) 

zelenina, luštěnina 

 

 

LENS (s. f.) 

hnida 

liendre (s. f.) 

hnida 

lindină (s. f.) 

hnida 

 

 

LENS (=LENTICULA) 

(s. f.) 

čočka 

lenteja (s. f.) 

čočka 

linte (s. f.) 

čočka 

 

 

LEPUS (s. m.) 

zajíc 

liebre (s. f.) 

zajíc 

iepure (s. m.) 

zajíc 

 

 

LEX (s. f.) ley (s. f.) lege (s. f.)  
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zákon zákon zákon  

LINGUA (s. f.) 

jazyk, řeč 

lengua (s. f.) 

jazyk, řeč 

limbă (s. f.) 

jazyk, řeč 

 

 

LINUM (s. n.) 

len 

lino (s. m.) 

len 

in (s. n.) 

len 

 

 

LIXIVA (=LIXIVIA) (s. 

f.) 

louh 

lejía (s. f.) 

louh 

leșie (s. f.) 

louh 

 

 

LOCUS (=LOCALIS) 

(s. m.) 

místo 

lugar (s. m.) 

místo 

loc (s. n.) 

místo 

 

 

LUCTA (s. f.) 

boj 

lucha (s. f.) 

boj, zápas 

luptă (s. f.) 

boj, zápas 

 

LUPUS (s. m.) 

vlk 

lobo (s. m.) 

vlk 

lup (s. m.) 

vlk 

 

 

MAJUS (=MAIUS) (s. 

m.) 

květen 

mayo (s. m.) 

květen 

mai (s. m.) 

květen 

v rumunštině je to 

možná 

neologismus
34

 

 

MALVA (s. f.) 

malva, sléz 

malva (s. f.) 

malva, sléz 

nalbă (s. f.) 

malva, sléz 

 

 

MANICA (s. f.) 

rukáv 

manga (s. f.) 

rukáv 

mânecă (s. f.) 

rukáv 

 

 

*MANUCULUS 

(=*MANUPULUS) (s. 

m.) 

svazek, otep 

manojo (s. m.) 

svazek, hrst 

mănunchi (s. n.) 

otýpka, svazek; hrst 

 

 

MANUS (s. f.) 

ruka 

mano (s. f.) 

ruka 

mână (s. f.) 

ruka 

 

 

MARE (s. n.) 

moře 

mar (s. m. / f.) 

moře 

mare (s. f.) 

moře 

 

 

MARGO (s. m.) margen (s. f.) margine (s. f.)  

                                                           
34

 Dle DEX se jedni lingvisté přiklánějí k tomu, že jde o původní slovní zásobu, dle dalších je to pozdější 

výpůjčka sice latinského původu, ale přejatá prostřednictvím slovanských jazyků.  
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okraj, hranice kraj, okraj kraj, okraj 

MARMOR (s. n.) 

mramor 

mármol (s. m.) 

mramor 

marmură (s. f.) 

mramor 

 

 

MEDULLA (s. f.) 

 (=*MEDULLUM)  

morek, kostní dřeň 

meollo (s. m.) 

morek, kostní dřeň; 

mozek 

măduvă (s. f.) 

morek, kostní dřeň 

 

 

MEL (s. n.) 

med 

miel (s. f.) 

med 

miere (s. f.) 

med 

 

 

MENS (s. f.) 

mysl, duch, duše 

mente (s. f.) 

mysl 

minte (s. f.) 

mysl, rozum 

 

MENSA (s. f.) 

stůl 

mesa (s. f.) 

stůl 

masă (s. f.) 

stůl 

archaická lat., ne 

příliš 

frekventované (v 

it. tavola, ve fr. 

table, katal. taula, 

ale portugalsky 

mesa, 

rétorománsky 

maisa/meisa/ 

mesa) 

MENSURA (s. f.) 

míra, měřítko 

mesura (s. f.) 

míra, měřítko, rozměr 

măsură (s. f.) 

míra, měřítko 

 

 

MERULA (s. f.) 

(=MERULUS (s. m.)) 

kos 

mirlo (s. m.) 

kos 

mierlă (s. f.) 

kos 

 

 

MILIUM (s. n.) 

proso 

mijo (s. m.) 

proso 

mei (s. n.) 

proso 

 

 

MONS (s. m.) 

hora 

monte (s. m.) 

hora 

munte (s. m.) 

hora 

 

 

MORS (s. f.) 

smrt 

muerte (s. f.) 

smrt 

moarte (s. f.) 

smrt 

 

 

MUCCUS (s. m.) 

sopel, nosní hlen 

moco (s. m.) 

sopel, nosní hlen 

muc (s. n.) 

sopel, nosní hlen 

 

 

MULIER (s. f.) 

žena  

mujer (s. f.) 

žena 

muiere (s. f.) 

žena (nářečně) 
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MUSCA (s. f.) 

moucha 

mosca (s. f.) 

moucha 

muscă (s. f.) 

moucha 

 

 

MUSTUM (s. n.) 

mošt 

mosto (s. m.) 

mošt 

must (s. n.) 

mošt 

 

 

NAPUS (s. m.) 

vodnice, tuřín 

nabo (s. m.) 

vodnice, tuřín 

nap (s. m.) 

vodnice, tuřín 

 

 

NEBULA (s. f.) 

mlha  

niebla (s. f.) 

mlha 

negură (s. f.) 

mlha (hustá) 

 

 

NIX (s. f.) 

sníh 

nieve (s. f.) 

sníh 

nea (s. f.) 

sníh 

 

 

NODUS (=NUDUS) (s. 

m.) 

uzel 

nodo (s. m.) 

uzel 

nod (s. n.) 

uzel 

 

 

NOMEN (s. n.) 

jméno 

nombre (s. m.) 

jméno 

nume (s. n.) 

jméno 

slovo 

panrománské, 

panindoevropské 

NORA (=NURA, 

NURUS, *NORUS) (s. 

f.) 

snacha 

nuera (s. f.) 

snacha 

noră (s. f.) 

snacha 

 

 

NOVITAS (s. f.) 

novost, novota; novina 

novedad (s. f.) 

novost, novota; novina 

noutate (s. f.) 

novost, novota; 

novina 

možnost, že se 

jedná o 

neologismus 

přejatý 

prostřednictvím 

fr.  

 

NOX (s. f.) 

noc 

noche (s. f.) 

noc 

noapte (s. f.) 

noc 

 

 

NUX (s. f.) 

ořech 

nuez (s. f.) 

ořech 

nuc (s. m.) 

ořech 

 

 

OCULUS (s. m.) 

oko 

ojo (s. m.) 

oko 

ochi (s. m.) 

oko 

panrom.  

panindoevropské 

OLLA (s. f.) 

hrnec 

olla (s. f.) 

hrnec 

oală (s. f.) 

hrnec 

 

 



30 
 

OSSUM (s. n.) 

kost 

hueso (s. m.) 

kost 

os (s. n.) 

kost 

 

 

OVIS (=OVICULA) (s. 

f.) 

ovce (ovečka) 

oveja (s. f.) 

ovce 

oaie (s. f.) 

ovce 

 

 

OVUM (s. n.) 

vejce  

huevo (s. m.) 

vejce 

ou (s. n.) 

vejce 

 

 

PALEA (s. f.) 

sláma, pleva 

paja (s. f.) 

sláma, pleva 

paie (s. n.) 

sláma 

 

 

PALMA (s. f.) 

dlaň 

palma (s. f.) 

dlaň 

palmă (s. f.) 

dlaň 

 

 

PALUMBUS (s. m.) 

 (=PALUMBES (s. m.), 

vulg. lat. PALUMBA (s. 

f.))  

holub hřivnáč, vulg. lat. 

holub 

paloma (s. f.) 

holub 

porumb (s. m.) 

holub; kukuřice 

 

PALUS (s. m.) 

kůl 

palo (s. m.) 

kůl, klacek 

par (s. m.) 

kůl 

 

 

PANIS (s. m.) 

chléb  

pan (s. m.) 

chléb 

pâine (s. f.) 

chléb 

 

 

PANTEX (s. m.) 

břicho 

panza (s. f.) 

břicho 

pântece (s. n.) 

břicho 

 

 

PAPPA (s. f.) 

dětské jídlo, papání 

papa (s. f.) 

1. bouda, hloupost 2. 

kašička, polívčička 

(dětské jídlo) 

papă (s. f.) 

dětské jídlo, papání 

 

 

*PARICULA 

(=PARICULUS) (adj.) 

(>klas. lat PAR – 

„stejný“) 

párový 

pareja (s. f.) 

pár, dvojice 

pereche (s. f.) 

pár, dvojice 

 

 

PARIES (s. m.) pared (s. f.) perete (s. m.)  
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stěna, zeď stěna, zeď stěna, zeď  

PARS (s. f.) 

část, díl 

parte (s. f.) 

část, díl 

parte (s. f.) 

část, díl 

 

 

PASCHA (s. n.) 

Velikonoce 

pascua (s. f.) 

Velikonoce 

paște (s. f.) 

Velikonoce 

 

 

PASSUS (s. m.) 

krok 

paso (s. m.) 

krok 

pas (s. m.) 

krok 

 

 

PASTOR 

(=*PASTORIUS) 

pastýř 

pastor (s. m.) 

pastýř 

păstor (s. m.) 

pastýř 

 

 

PAVO (s. m.) 

páv 

pavón (s. m.) 

páv 

păun (s. m.) 

páv 

 

 

PAX (s. f.) 

mír 

paz (s. f.) 

mír 

pace (s. f.) 

mír 

 

 

PECCATUM (s. n.) 

hřích 

pecado (s. m.) 

hřích 

păcat (s. n.) 

hřích, vina 

 

PECTEN (s. m.) 

hřeben 

peine (s. m.) 

hřeben 

pieptene (s. m.) 

hřeben 

 

PECTUS (s. n.) 

hruď, prsa  

pecho (s. m.) 

hruď, prsa 

piept (s. n.) 

hruď, prsa 

 

 

PEDUCULUS (s. m.) 

veš 

piojo (s. m.) 

veš 

păduche (s. m.) 

veš 

 

 

PELLIS (s. f.) 

kůže, kožešina, pokožka 

piel (s. f.) 

kůže, kožešina, pokožka 

piele (s. f.) 

kůže, kožešina, 

pokožka 

 

PETRA (s. f.) 

kámen 

piedra (s. f.) 

kámen 

piatră (s. f.) 

kámen 

 

 

PIRUM (s. n.) (= pl. 

PIRA) 

hruška 

pera (s. f.) 

hruška 

pară (s. f.) 

hruška 

 

 

PIRUS (=PIRUM) (s. 

m.) 

hruška (strom) 

pero (s. m.) 

hruška (strom) 

păr (s. m.) 

hruška (strom) 
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PISCIS (s. m.) 

ryba  

pez (s. m.) 

ryba 

pește (s. m.) 

ryba 

 

 

PLANTAGO (s. f.) 

jitrocel  

llantén (s. m.) 

jitrocel 

pătlagină (s. f.) 

jitrocel 

 

 

PLUMBUM (s. n.) 

olovo 

plomo (s. m.) 

olovo 

plumb (s. n.) 

olovo 

 

 

PLUVIA (s. f.) 

(=*PLOVIA, *POIA, 

*PLAVIA)  

déšť 

lluvia (s. f.) 

déšť 

ploaie (s. f.) 

déšť 

 

 

POP(U)LUS 

(=*PLOPPUS, 

*POPUS) (s. f.) 

topol 

chopo (s. m.) 

topol 

plop (s. m.) 

topol 

 

 

POPULUS (s. m.) 

národ, lid 

pueblo (s. m.) 

národ, lid 

popor (s. n.) 

národ, lid 

 

 

PORCARIUS (s. m.) 

pasák vepřů 

porquero (s. m.) 

pasák vepřů 

porcar (s. m.), arch. 

purcari (s. m.) 

pasák vepřů 

 

 

PORCUS (s. m.) 

prase 

puerco (s. m.) 

prase, vepř 

porc (s. m.) 

prase, vepř 

 

 

PRETIUM (s. n.) 

cena, hodnota 

precio (s. m.) 

cena, hodnota 

preț (s. n.) 

cena, hodnota 

 

PRIMA VERA (s. f.) 

jaro 

primavera (s. f.) 

jaro 

primăvară (s. f.) 

jaro 

 

 

PRUNUM (=PRUNUS, 

PRUNA) (s. f.) 

švestka  

bruno (s. m.) 

švestka (divoká) 

prun (s. m.) 

švestka  

 

 

PUGNUS (s. m.) 

pěst 

puño (s. m.) 

pěst, hrst 

pumn (s. m.) 

pěst, hrst 

 

 

PULEX (s. m.) 

blecha 

pulga (s. f.) 

blecha 

purice (s. m.) 

blecha 

 

 

PULMO (s. m.) pulmón (s. m.) plămân (s. m.)  
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plíce plíce plíce  

PULVIS (=*PULVUS) 

(s. m.) 

prach 

polvo (s. m.) 

prach 

pulbere (s. f.) 

prach 

 

 

PUTEUS (s. m.) 

studna 

pozo (s. m.) 

studna 

puț (s. n.) 

studna 

 

 

RADIA (s. m. pl.) 

(=RADIUS (s. m.) 

paprsek 

rayo (s. m.) 

paprsek 

rază (s. f.) 

paprsek 

 

 

RESINA (s. f.) 

pryskyřice 

resina (s. f.) 

pryskyřice 

rășină (s. f.) 

pryskyřice 

 

 

RETE (=*RETELLA) 

(s. f.) 

síť 

red (s. f.) 

síť 

rețea (s. f.) 

síť 

 

 

RISUS (s. m.) 

smích  

risa (s. f.) 

smích 

râs (s. n.) 

smích 

 

 

RIVUS (s. m.) 

tok, proud, potok 

río (s. m.) 

řeka 

râu (s. n.) 

řeka 

 

ROTA (s. f.) 

kolo 

rueda (s. f.) 

kolo 

roată (s. f.) 

kolo 

 

 

SAMBUCUS (s. m.) 

černý bez 

saúco, sauco (s. m.) 

černý bez 

soc (s. m.) 

černý bez 

 

 

SACCUS (s. m.) 

pytel, vak 

saco (s. m.) 

pytel, vak 

sac (s. m.) 

pytel, vak 

 

 

SAGITTA (s. f.) 

šíp 

saeta (s. f.) 

šíp 

săgeată (s. f.) 

šíp 

 

 

SALE (=SAL) (s. n.) 

sůl 

sal (s. f.) 

sůl 

sare (s. f.) 

sůl 

 

 

SALIX (s. f.) 

vrba  

sauce (s. m.) 

vrba 

salcie (s. f.) 

vrba 

 

 

SANGUIS 

(=*SANGUEN, 

SANGUEM) (s. m.) 

sangre (s. f.) 

krev 

sânge (s. n.) 

krev 
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krev 

SAPO (s. m.) 

mýdlo 

jabón (s. m.) 

mýdlo 

săpun (s. n.) 

mýdlo 

 

SCINTELLA 

(=SCINTILLA) (s. f.) 

jiskra 

centella (s. f.) 

jiskra 

scânteia (s. f.) 

jiskra 

 

 

SCUTUM (s. n.) 

štít 

escudo (s. m.) 

štít 

scut (s. n.) 

štít 

 

 

SEBUM (s. n.) 

lůj, tuk 

sebo (s. m.) 

lůj, tuk 

seu (s. n.) 

lůj, tuk 

 

 

SEPTIMANA (s. f.) 

týden 

semana (s. f.) 

týden 

săptămână (s. f.) 

týden 

 

 

SERPENS (s. m.) 

had 

sierpe (s. f.) 

plaz, had 

șarpe (s. m.) 

had 

 

 

SERVUS (s. m.) 

otrok 

siervo (s. m.) 

otrok; nevolník 

șerb (s. m.) 

otrok; nevolník 

 

 

SIGNUM (s. n.) (pl. 

SIGNA) 

znamení, znak, značka 

seña (s. f.) 

znamení, znak, značka 

semn (s. n.) 

znamení, známka, 

značka 

 

SINUS (s. m.) 

prsa, ňadra, poprsí 

seno (s. m.) 

prsa, ňadra, poprsí 

sân (s. n.) 

prsa, ňadra, poprsí 

 

 

SITIS (s. f.) 

žízeň 

sed (s. f.) 

žízeň 

sete (s. f.) 

žízeň 

 

 

SOCRA (s. f.) 

tchyně  

suegra (s. f.) 

tchyně 

soacră (s. f.) 

tchyně 

 

 

*SOCRUS (s. m.) 

tchán 

suegro (s. m.) 

tchán 

socru (s. m.) 

tchán 

 

 

SOL (s. m.) 

slunce  

sol (s. m.) 

slunce 

soare (s. m.) 

slunce 

 

 

SOMNUS (s. m.) 

spánek  

sueño (s. m.) 

spánek 

somn (s. n.) 

spánek 

 

 

SORS (s. f.) 

osud 

suerte (s. f.) 

osud; štěstí 

soartă (s. f.) 

osud 
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SPICUM (s. n.) 

(=SPICA (s.f.)) 

klas 

espiga (s. f.) 

klas 

spic (s. n.) 

klas 

 

 

SPINUS (=SPINA) (s. f.) 

trn, osten 

espina (s. f.) 

trn, osten 

spin (s. m.) 

trn, osten 

 

 

SPUMA (s. f.) 

pěna 

espuma (s. f.) 

pěna 

spumă (s. f.) 

pěna 

 

 

SQUAMA (s. f.) 

šupiny 

escama (s. f.) 

šupiny 

scamă (s. f.) 

šupiny 

 

 

STELLA (s. f.) 

hvězda 

estrella (s. f.) 

hvězda 

stea (s. f.) 

hvězda 

 

 

SUDOR (s. m.)  

pot 

sudor (s. m.)  

pot 

sudoare (s. f.)  

pot 

 

 

*SUB(U)LUM (= 

INSUBULUM) (s. n.) 

vratidlo 

ensullo (s. m.) 

osnovní balicí vratidlo 

(u stavu) 

sul (s. n.) 

vratidlo; svitek, 

stůčka; válec 

 

TABANUS 

(=*TABONEM, 

*TABO) (s. m.) 

ovád 

tábano (s. m.) 

 

ovád 

tăun (s. m.) 

 

ovád 

 

 

 

TAURUS (s. m.)  

býk  

toro (s. m.)  

býk 

taur (s. m.)  

býk 

 

 

TEMPUS (s. n.) 

čas 

tiempo (s. m.) 

čas 

timp (s. n.) 

čas 

 

 

TITIO (s. m.) 

ohořelé dřevo, oharek 

tizón (s. m.)
35

 

ohořelé dřevo, oharek 

tăciune (s. m.) 

oharek 

 

 

TORTA (=*TURTA) (s. 

f.)  

placka (z mouky) 

torta
36

 (s. f.)  

placka (z mouky) 

turtă (s. f.)  

placka (z mouky) 

 

 

TUSSIS (s. f.)  tos (s. f.)  tuse (s. f.)   

                                                           
35

 U tohoto substantiva je zajímavé, že jak ve španělštině, tak i v rumunštině má jako druhý význam “sněť 

obilná”, ve španělštině je to i označení pro různé druhy hub a plísně, napadající brambory, rajčata, kukuřici apod. 

Spíše zde ale jde o pozdější přenesený význam (např. v italštině či francouzštině tento druhý výzanm chybí). 
36

 RAE u tohoto slova uvádí, že je nejasného původu. Ve stati Víctora Sáncheze (viz bibliografie) i ve slovníku 

Meyera-Lubkeho (viz bibliografie) se latinský původ naopak uvádí. 
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kašel kašel kašel  

UBER (s. n.) 

vemeno 

ubre (s. f.) 

vemeno, struk 

uger (s. n.) 

vemeno 

 

 

ULMUS (s. f.) 

jilm 

olmo (s. m.) 

jilm 

ulm (s. m.) 

jilm 

 

 

UMBILICUS (s. m.) 

pupek 

ombligo (s. m.) 

pupek 

buric (s. n.) 

pupek 

 

 

UMBRA (s. f.) 

stín 

sombra (s. f.)
37

 

stín 

umbră (s. f.) 

stín 

 

 

UNDA (s. f.) 

vlna 

onda (s. f.) 

vlna 

undă (s. f.) 

vlna 

 

 

URTICA (=URDICA) 

(s. f.) 

kopřiva 

ortiga (s. f.) 

kopřiva 

urzică (s. f.) 

kopřiva 

 

 

URSUS (s. m.) 

medvěd 

oso (s. m.) 

medvěd 

urs (s. m.) 

medvěd 

 

 

VACCA (s. f.) 

kráva 

vaca (s. f.) 

kráva 

vacă (s. f.) 

kráva 

 

 

VADUM (s. n.) 

brod 

vado (s. m.) 

brod 

vad (s. n.) 

brod 

 

 

VALLES (=VALLIS) (s. 

f.) 

údolí 

valle (s. m.) 

údolí 

vale (s. f.) 

údolí 

 

 

VASUM (s. n.) 

nádoba 

vas (s. n.) 

nádoba 

vaso (s. m.) 

nádoba; sklenice, 

pohár 

 

VENA (s. f.) 

žíla 

vena (s. f.) 

žíla 

vână (s. f.) 

žíla 

 

 

VENENUM (s. n.) 

jed 

veneno (s. m.) 

jed 

venin (s. n.) 

jed 

 

 

                                                           
37

 Bohumil Zavadil ve svém Vývoji španělského jazyka I. (viz bibliografie) uvádí, že toto substantivum vzniklo 

z latinského SUBUMBRA (< UMBRA f. – „stín“). RAE však uvádí, že toto substantivum vzniklo ze slovesa 

sombrar („stínit“), jež pochází z lat. *SUBUMBRARE.  
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VENTER (s. m.) 

břicho 

vientre (s. m.) 

břicho 

vintre (s. f.) 

břicho 

 

 

VENTUS (s. m.) 

vítr 

viento (s. m.) 

vítr 

vânt (s. n.) 

vítr 

 

 

VERRES (s. m.) 

kanec 

verraco (s. m.) 

kanec 

vier (s. m.) 

kanec 

 

 

VESPA (s. f.) 

vosa 

avispa (s. f.) 

vosa 

viespe (s. f.) 

vosa 

 

 

VICINITAS (s. f.) 

sousedství 

vecindad (s. f.) 

sousedství 

vecinătate (s. f.) 

sousedství 

 

 

VICINUS (adj.) 

sousední 

vecino (s. m.) 

soused 

vecin (s. m.) 

soused 

 

 

VIDUUS (adj.) 

vdovec 

viudo (s. m.) 

vdovec 

văduv (s. m.) 

vdovec 

 

 

VINEA (s. f.) 

vinice, vinohrad 

viña (s. f.) 

vinice, vinohrad 

vie (s. f.) 

vinice, vinohrad 

 

 

VINUM (s. n.) 

víno 

vino (s. m.) 

víno 

vin (s. n.) 

víno 

 

 

VIPERA (s. f.) 

zmije 

víbora (s. f.) 

zmije 

vipera (s. f.) 

zmije 

 

 

VULPES (= dim. 

VULPECULA) (s. f.) 

liška 

vulpeja (s. f.) 

liška 

vulpe (s. f.) 

liška 

 

 

ZINZALA (s. f.) 

komár 

cénzalo (s. m.)
38

 

komár 

țânțar (s. m.) 

komár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Toto slovo není ve slovníku Meyera-Lubkeho (viz bibliografie) uvedeno, RAE uvádí, že vzniklo na 

onomatopoickém základě  
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2) VÝZNAMOVÝ POSUN 

 

a) ROZŠIŘOVÁNÍ (GENERALIZACE) 

LATINA ŠPANĚLŠTINA  RUMUNŠTINA  

BATTALIA (s. f.) 

bitka, rvačka, pranice 

batalla (s. f.) 

bitva 

bătaie (s. f.) 

bití, výprask 

 

 

BUBALUS (s. m.) (= 

BUFALUS) 

buvol 

búfalo (s. m.) 

 

buvol 

bour (s. m.) 

 

divoký tur, pratur 

 

 

 

BUCCATA (s. f.) 

sousto 

bocada (s. f.) 

sousto 

bucată (s. f.) 

kus, kousek 

 

 

BUTTIS (s. f.) 

měch na víno 

bota (s. f.) 

měch na víno 

bute (s. f.) 

sud, káď 

 

 

CABALLUS
39

 (s. m.) 

herka, starý / sešlý kůň 

caballo (s. m.) 

kůň 

cal (s. m.) 

kůň 

fr. cheval, kat. 

cavall, port. 

cavallo, it. 

cavallo 

CALLE (s. f.) (= 

CALLIS) 

úzká stezka, pěšina 

calle (s. f.) 

ulice 

cale (s. f.) 

cesta, dráha, silnice 

 

 

CAMARA (s. f.) 

komora, spíž 

cámara (s. f.) 

pokoj, světnice 

cămară (s. f.) 

komora, spíž 

 

 

COS (s. f.) 

brousek, brus 

codón (s. m.) 

oblázek, kamínek, valoun 

cute (s. f.) 

brousek, brus 

 

 

FICATUM (s. n.) 

játra husy krmené fíky
40

 

hígado (s. m.) 

játra 

ficat (s. m.) 

játra 

 

 

                                                           
39

 Nutno podotknout, že toto substantivum pozěnilo svůj význam zřejmě již v období vulgární latiny. V latině 

klasické označovalo “tažný kůň, herka”, na rozdíl od lat. equus “plnokrevník”. Ve vulgární latině se však slova 

cavallus začalo používat jako slova běžného, bezpříznakového (viz fr. cheval, it. cavallo, port. cavallo, kat. 

cavall).  
40

 Význam uvedený v latinsko-španělském slovníku DE MIGUEL, Raimundo, EL MARQUÉS DE MORANTE. 

Nuevo diccionario latino-español etimológico. V jiných etymologických slovnících (MEYER-LUBKE, 

KŐRTING) je uveden význam „krmený fíky“. Pokud bychom se k němu přiklonili, šlo by o metonymii. Tyto 

oba významy však dané slovo mělo v klasické latině, ve vulgární latině již byl význam změněn na „játra“ 

(stejný význam má toto slovo i ve fr. foie, kat. fetge, v jednom z dialektů rétorománštiny fio, italsky fegato, port. 

fígado, k dané změně ve vulgární latině tedy muselo dojít kolem 3. -4.  stol. n. l.). Klasické lat. slovo iecur pro 

“játra” mizí již ve 2. století. 
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HOSTIS (s. m.) 

nepřítel 

hueste (s. m.) 

vojsko, voj 

oaste (s. f.) 

vojsko 

ve všech 

románských 

jazycích 

význam 

“vojsko” 

*LACUSTA 

(=LOCUSTA, 

LUCUSTA) (s. f.) 

kobylka (hmyz) 

langosta (s. f.) 

1. kobylka, saranče 2. 

langusta, humr 

lăcustă (s. f.) 

kobylka (hmyz) 

stejný význam 

jako v 

rumunštině je i 

v okcitánštině 

 

LUMEN (s. n.) 

světlo 

lumbre (s. f.) 

světlo 

lume (s. f.) 

svět; světlo 

v rumunštině 

kalk ze 

slovanských 

jazyků 

LUNA (s. f.) 

měsíc (planeta) 

luna (s. f.) 

měsíc (planeta) 

lună (s. f.) 

měsíc (doba), měsíc 

(planeta) 

z lat. mesi(s), 

mesa se stává 

homonymum s 

measă/masă, a 

proto je 

nahrazeno 

slovem lună 

METAXA (=MATAXA) 

(s. f.) 

hedvábná příze 

madeja (s. f.) 

přadeno, klubíčko; 

chomáč 

mătase (s. f.) 

hedvábí 

 

 

PARENS (s. m.) 

otec; pl. příbuzní 

pariente (s. m.) 

příbuzný 

părinte (s. m.) 

otec; pl. rodiče 

 

 

PASSER (s. m.) 

vrabec 

pájaro (s. m.) 

pták 

pasăre (s. f.) 

pták 

v latině se pro 

slovo „pták“ 

používalo 

avicellus, 

avšak passer je 

slovo starší 

PORTA (s. f.) 

brána, vrata 

puerta (s. f.) 

dveře 

poartă (s. f.) 

brána, vrata 

 

 

STABLUM 

(=STABULUM) (s. n.) 

chlév, stáj 

establo (s. m.) 

stáj 

staul (s. n.) 

ohrada; chlév 
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TENDA (s. f.) 

stan 

tienda (s. f.) 

stan; stánek; obchod 

tindă (s. f.) 

síň, předsíň 

 

 

TERRA (s. f.) 

země (půda i území) 

tierra (s. f.) 

země (půda i území) 

țară (s. f.) 

země (území) 

 

 

TURMA (s. f.) 

jednotka římského 

jezdectva o 30 mužích; 

skupina 

tormo (s. m.) 

homole (cukru) 

turmă (s. f.) 

stádo zvířat, houf lidí 

 

 

VIRTUS (s. f.) 

mužnost, síla, udatnost 

virtud (s. f.) 

1. schopnost, síla 2. 

statečnost, udatnost 3. 

ctnost, počestnost, 

mravnost  

vârtute (s. f.) 

mužnost, síla, 

udatnost 

ze všech 

románských 

jazyků pouze 

rumunština 

uchovala 

stejný význam 

jako v latině, 

v ostatních byl 

význam 

rozšířen o 

„ctnost, 

mravnost“ 

 

b) ZUŽOVÁNÍ (SPECIALIZACE) 

LATINA ŠPANĚLŠTINA  RUMUNŠTINA  

ALVEUS (s. m.)  

dutina, břicho; díž, mísa; 

loďka; lodní dno; řečiště, 

koryto; úl 

álveo (s. m.) 

řečiště, koryto; dutina 

albie (s. f.) 

řečiště, koryto (řeky) 

 

 

ANIMAL 

(=ANIMALIA) (s. n.) 

zvíře 

alimaña (s. f.) 

hovado, němá tvář 

nămaie (s. f.) 

rohatý skot 

 

 

ARANEA (s. f.) 

pavouk; svrab 

araña (s. f.) 

pavouk 

râie (s. f.) 

svrab 

 

 

BAIULUS (s. m.), 

BAIULA 

nosič 

baile (s. m.) 

soudce  

baieră (s. f.) 

stuha, páska 

 

 

BRUMA (s. f.) bruma (s. f.) brumă (s. f.)  
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zimní slunovrat; zima mlha/opar nad mořem jinovatka, jíní  

CASEUS (s. m.) 

sýr 

queso (s. m.) 

sýr 

caș (s. n.) 

měkký tvaroh 

 

 

CELLARIUM (s. n.) 

spíž, spižírna, komora 

cillero (s. m.) 

obilnice, obilná komora 

celar (s. n.) 

spižírna, spíž 

 

 

CENA (s. f.) 

jídlo (oběd, večeře apod.) 

cena (s. f.)     

večeře 

cina (s. f.) 

večeře 

 

 

CIPPUS (s. m.) 

opevnění z kůlů, dřevěný 

zátaras, kůl; hraniční 

kámen 

cepo (s. m.) 

špalek, kláda 

cep (s. n.) 

čep, dřevěná zátka do 

sudu 

 

CIRCELLUS (s. m.) 

kroužek, kolečko 

zarcillo, cercillo (s. m.) 

náušnice 

cercel (s. m.) 

náušnice 

 

 

CIVITAS (s. f.) 

město 

ciudad (s. f.) 

město 

cetate (s. f.) 

hrad, pevnost (arch. 

město) 

 

CHARTA (s. f.) 

papír 

carta (s. f.) 

dopis 

carte (s. f.) 

kniha; dopis 

 

 

*CLINGA (=CINGULA) 

(s. f.) 

pásek, opasek 

cincha (s. f.) 

podpěnka, podpírka, 

popruh (u sedla) 

chingă (s. f.) 

popruh, široký řemen 

 

 

 

 

COAGULUM (s. m.) 

syřidlo; sražené/zkyslé 

mléko 

cuajo (s. m.) 

syřidlo 

cheag (s. m.) 

syřidlo 

 

 

COGNATUS
41

 (adj.) 

pokrevní příbuzný 

cuñado (s. m.) 

švagr 

cumnat (s. m.) 

švagr 

it. cognato, 

port. 

cunhado,kat. 

cunyat 

COTURNIX 

(=*COTURNICULA) (s. 

f.) 

codorniz (s. f.) 

křepelka 

potârniche (s. f.) 

koroptev 

 

 

                                                           
41

 Význam zřejmě zúžen již v lidové latině, doloženo nápisy a faktem, že stejný zúžený význam se zachoval i v 

dalších románských jazycích (it. cognato, port. cunhado). (Viz DIMITRESCU, Florica. Istoria limbii române: 

Fonetică, Morfosintaxă, Lexic. București: Editura didactică și pedagogică, 1978, s. 59) 
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křepelka, koroptev 

DAEDA (=TAEDA) (s. 

f.) 

borovice; louč, pochodeň 

tea (s. f.) 

louč 

zadă (s. f.) 

modřín; louč 

 

 

FASCIA (s. f.) 

páska, pás 

faja (s. f.) 

páska, pás, stuha 

fașă (s. f.) 

povijan 

 

 

GELU (s. n.) 

mráz 

hielo (s. m.) 

led 

ger (s. n.) 

mráz 

 

 

GRANUM (s. m.) 

zrno 

grano (s. m.) 

zrno 

grâu (s. m.) 

pšenice 

 

 

HOSPES (s. m.) 

host; hostinský; hostitel 

huésped (s. m.) 

host; hostitel 

oaspe (s. m.) 

host 

 

 

LATUS (s. n.) 

strana 

lado (s. m.) 

strana 

lat (s. n.) 

šíře, šířka 

 

 

LIGNUM (s. n.) 

dřevo 

leño (s. m.) 

kláda, poleno 

lemn (s. n.) 

dřevo 

 

 

LIMBRICUS 

(=LUMBRIX) (s. m.) 

škrkavka; dešťovka, žížala 

lombriz (s. f.) 

žížala, dešťovka 

limbric (s. m.) 

škrkavka 

 

 

MALLEUS 

(=MALLEOLUS) (s. m.) 

1. kladivo 2. roub/štěp 

révy/stromu 

majuelo (s. m.) 

mladá réva 

mai (s. n.) 

palice, tlukadlo, tlouk, 

pěchovadlo 

 

MERENDA (s. f.) 

odpolední/večerní svačina 

merienda (s. f.) 

svačina 

merinde (s. f. pl.) 

potraviny/zásoby na 

cestu 

 

MOLA (s. f.) 

1. mlýnský kámen; mlýn 2. 

stolička (zub) 

muela (s. f.) 

1. stolička (zub) 2. 

mlýnský/brusný kámen 

moară (s. f.) 

mlýn 

 

 

MORA (s. f.) 

moruše (plod); ostružina 

mora (s. f.) 

moruše (plod); ostružina 

mură (s. f.) 

ostružina 

 

 

MUSCULUS (s. m.) 

1. sval 2. myška 

muslo (s. m.) 

stehno 

mușchi (s. m.) 

sval 
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NUBILUM (s. m.) 

zatažené nebe 

nublo (s. f.) 

bouřkový mrak 

nor (s. m.) 

mrak, oblak 

 

 

PILUS (s. m.) 

vlas 

pelo (s. m.) 

vlas, vlasy; chlup, chlupy 

păr (s. m.) 

vlas, vlasy (pouze 

lidské na hlavě) 

 

 

POMA (s. f.)  

ovoce ze stromu 

poma (s. f.) 

1. jádrové ovoce 2. 

jablko 3. knoflík (jílce 

kordu, u dveří) 

poamă (s. f.) 

ovoce; křížaly, sušené 

ovoce 

 

PULLUS (=*PULLIUS, 

*PULLEUS) (s. m.) 

mládě, ptáče 

pollo (s. m.) 

1. kuře 2. kohoutek 3. 

ptáče, mládě 

pui (s. m.) 

ptáče 

 

 

PULPA (s. f.) 

libové maso, lidské maso 

pulpa (s. f.) 

libové maso 

pulpă (s. f.) 

lýtko, kýta 

 

PONS (s. m.)  

most 

puente (s. m.)  

most 

punte (s. f.) 

lávka, můstek 

 

 

RADIX (=RADICULA) 

(s. f.) 

kořen 

raíz (s. f.) 

kořen 

ridiche (s. f.) 

ředkev, ředkvička 

 

 

RIPA (s. f.) 

břeh, pobřeží 

riba (s. f.) 

1. pahorek, sráz 2. násep 

3. přehrada 

râpă (s. f.) 

sráz, strž, průrva; 

srázný/strmý břeh 

 

ROMANUS (adj.) 

římský 

romano (s. m.)  

Říman 

român (s. m.)  

Rumun 

satrší rum. tvar 

rumân, 

současná 

grafická 

podoba je 

neologismus 

SCALA (s. f.) 

schody, schodiště; žebřík 

escala (s. f.) 

žebřík 

scară (s. f.) 

schody, schodiště; 

žebřík 

 

 

SCAMNUM (s. n.) 

lavice  

escaño (s. m.) 

lavice; křeslo 

(parlamentní) 

scaun (s. n.) 

židle, stolička; stolice 
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SELLA (s. f.) 

křeslo, sedadlo; sedlo 

silla (s. f.) 

židle; sedlo; nosítka 

șa (s. f.) 

sedlo 

 

 

TRUNCULUS (s. m.)  

kmen, pařez 

troncho (s. m.)  

košťál, ohryzek (zeleniny) 

trunchi (s. n.)  

kmen, peň, pařez 

 

 

VESSICA (s. f.) 

puchýř; bublina; měchýř 

vejiga (s. f.) 

měchýř 

bășică (s. f.) 

puchýř; bublina; 

měchýř 

 

 

VIRIDIA (=*VIRDIA) 

(s. f.) 

zeleň; zelenina; kapusta 

berza (s. f.) 

zelí, kapusta 

varză (s. f.) 

zelí 

 

 

VITTA (s. f.) 

páska, obvaz 

beta (s. f.) 

provaz, vlákno 

bată (s. f.) 

pás (u kalhot, sukně), 

obruba (košile) 

 

 

c) METAFORA  

LATINA ŠPANĚLŠTINA  RUMUNŠTINA  

ALBOR (s. m.) 

úsvit, svítání 

albor (s. m.) 

úsvit, jistro, rozbřesk; 

bělost 

alboare (s. f.) 

běloskvoucí barva 

 

 

BARBATUS (adj.) 

vousatý 

barbado (adj.) 

vousatý 

bărbat (s. m.) 

muž 

 

 

BRACHIALE (s. n.) 

náramek 

brazal (s. m.) 

brnění kryjící paže a 

ramena 

brățară (s. f.) 

náramek 

 

 

BRANCA (s. f.) 

pracka, tlapa, dráp 

branca (s. f.) 

výhonek, větev; špička 

rohu 

brâncă (s. f.) 

pracka, pazour 

 

 

BUCINUM (=BUCINA) 

(s. f.) 

kravský roh 

bocina (s. f.) 

lesní roh, trubka 

bucium (s. n.) 

pastýřská trouba 

 

 

 

 

CALAMUS (s. m.) 

brk, pero na psaní 

cálamo (s. m.) 

brk, pero na psaní; 

šalmaj 

carâmb (s. m.) 

holeň, holínka; 

postranice (žebříku) 
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CAPITA (s. f.) (= 

CAPITTIA) 

hlava 

cabeza (s. f.) 

 

hlava 

capăt (s. n.) 

 

konec, okraj 

 

 

 

CAPUT (s. n.) 

hlava 

cabo (s. m.) 

konec, okraj 

cap (s. n.) 

hlava 

 

 

CIRCINUS (s. m.) 

kruh 

(a) cercén, (a) cercen 

(adv.) 

úplně, zcela, nadobro 

cearcăn (s. n.) 

kruh pod očima 

 

 

CIRCUS (s. m.) 

kruh 

cerco (s. m.) 

obvod, okruh; obležení 

cerc (s. n.) 

kruh, kolo 

 

 

CITHARA (s. f.) 

citera 

cítara (s. f.) 

citera 

ceteră, ceateră, 

ce(a)tără
42

 (s. f.) 

housle (arch.) 

 

 

COCCINUS (adj.) 

šarlatově červený 

cochinilla (s. f.) 

beruška sklepní, stinka 

coacin (s. n.) 

ovce s načervenalými 

či hnědými skvrnami 

na hlavě 

 

COFEA (s. f.) 

čepec 

escofia  (s. f.) 

čepec 

coif (s. n.) 

přilba, helma 

 

 

CORONA (s. f.) 

koruna, věnec 

corona (s. f.) 

koruna 

cunună (s. f.) 

věnec 

 

 

COSTA (s. f.) 

žebro 

cuesta (s. f.) 

stráň, svah 

costa (s. f.) 

pobřeží 

coastă (s. f.) 

žebro 

 

 

CRISTA (s. f.) 

hřeben 

cresta (s. f.) 

hřebínek (kohouta), 

chocholka (ptáka) 

creastă (s. f.) 

hřebínek (kohouta), 

chocholka (ptáka) 

 

CUNEUS (s. m.) 

klín 

cuña (s. f.) 

klín; kolík, kolíček 

cui (s. n.) 

hřeb, hřebík 

 

 

CYMA (= CUMA) (s. n.) 

výhonek kapusty / zelí, 

cima (s. f.) 

vrcholek 

ciumă (s. f.) 

mor 
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 Dle DEX může jít i o slovo převzaté prostřednictvím maďarštiny. 
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kapusta, zelí 

DEUS (s. m.) 

bůh 

dios (s. m.) 

bůh 

zău (citosl.) 

bože!, proboha!, 

přísahám! 

 

FALX (s. f.) 

srp 

hoz (s. f.) 

srp 

falcă (s. f.) 

čelist 

 

 

FEMINA (s. f.) 

(<*FEMINUS (s. m.))  

žena; samice 

hembra (s. f.) 

samice; žena 

famen (s. m.) 

eunuch, kastrát 

 

 

FURCA (s. f.) 

vidlice  

horca (s. f.) 

šibenice„ vidle 

furcă (s. f.) 

vidle 

 

GLANS (=GLANDO, 

*GLANDA) (s. f.) 

žalud 

landre (s. f.) 

krtice (=tuberkulózní 

krční lymfadenitida) 

ghindă (s. f.) 

žalud 

 

 

HORDEUM (s. n.) 

ječmen 

HORDEOLUM (s. m.) 

ječné zrno 

orzuelo (s. m.) 

ječné zrno (na oku) 

orz (s. n.) 

ječmen 

 

 

LAURUS (s. f.) 

vavřín 

loro (adj.) 

hnědavý, nahnědlý 

laur (s. m.) 

vavřín 

 

 

LUTUM (s. n.) 

špína, bahno; výkaly 

lodo (s. m.) 

bahno, bláto 

lut (s. n.) 

hlína, jíl 

 

 

MAGISTER (s. m.) 

učitel, mistr 

maestro (s. m.) 

učitel, mistr 

măiestru (adj.) 

mistrný; čarovný, 

kouzelný 

 

*PAPURA (s. f.) 

 (=PAPILUS, 

PAPYRUS) 

pabilo, pábilo (s. m.) 

knot; oharek (svíčky) 

papură (s. f.) 

orobinec; rákosí 

 

 

PEPO (*PEPINIS) (s. m.) 

žlutý meloun  

pepino (s. m.) 

okurka 

pepene (s. m.) 

meloun 

 

REGULA (s. f.) 

pravítko, dřevěná či 

kovová tyč 

reja (s. f.) 

radlice 

riglă (s. f.) 

pravítko 

v rumunštině 

může jít o 

neologismus 
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SUPERCILIA 

(=SUPERCILIUM) (s. n.) 

obočí 

sobrecejo (s. m.) 

vrásky na čele 

sprânceană (s. f.) 

obočí 

 

 

TURDUS (s. m.)  

drozd 

tordo (s. m.)  

1. sivák (kůň) 2. drozd 

sturz (s. m.)  

drozd 

 

 

UNCTUM (s. n.) 

mast 

unto (s. m.) 

mast, krém 

unt (s. n.) 

máslo, (rostl.) olej 

 

 

UNCTURA (s. f.) 

mast 

untura (s. f.) 

mast 

untură (s. f.) 

sádlo, omastek 

 

 

UNGULA (=UNGLA) (s. 

f.) 

podkova; kopyto 

uña (s. f.) 

nehet; dráp; pazneht; 

kopyto 

unghie (s. f.) 

nehet, dráp 

v arumunštině 

se zachoval 

původní 

význam 

„kopyto” 

VIRGA (s. f.) 

prut, proutek, tyč 

verga (s. f.) 

1. pyj, pohlavní úd 2. 

býkovec 

vargă (s. f.) 

prut 

 

 

VITA (s. f.) 

život 

vida (s. f.) 

život 

vită
43

 (s. f.) 

dobytek, skot 

 

 

 

d) METONYMIE / SYNEKDOCHA 

LATINA ŠPANĚLŠTINA  RUMUNŠTINA  

*ARAMEN 

(=AERAMEN) (s. n.) 

bronz 

alambre, arambre (s. m.) 

drát 

aramă (s. f.) 

měď 

 

 

BUCCA (s. f.) 

ústa 

boca (s. f.) 

ústa 

bucă (s. f.) 

tvář 

 

 

CALDARIA (s. f.) 

teplá koupelna; koupací 

nádoba 

caldera (s. f.) 

kotel 

căldare (s. f.) 

kotel, kotlík 

 

 

CAPITELLUM (s. m.) 

malá hlava, hlavička; 

hlavice sloupu 

caudillo (s. m.) 

vůdce, náčelník 

căpețel (s. n.) 

kousek, kus 

v rumunštině 

může jít o 

později 

odvozené 
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 DEX připouští také možnost ovlivnění významu slovanským životy, což znamenalo “život” i “zvíře”. 
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slovo 

CARNACIUS 

(CARNACEUS) (adj.) 

z masa 

carnaza (s. f.) 

rub, rubová strana 

(kožešiny, usně) 

cârnat, cârnaț (s. m.) 

uzenka 

 

 

 

 

CARRARIA (s. f.) 

cesta, silnice 

carrera (s. f.) 

běh, soutěž 

cărare (s. f.) 

stezka, pěšina 

 

 

CATELLUS (s. m.) 

štěně 

cadillo (s. m.) 

lopuch 

cățel (s. m.) 

štěně 

 

 

COCTURA (s. f.) 

vaření 

cochura (s. f.) 

vaření, pečení 

coptură (s. f.) 

podebranina 

 

 

COMPUTUS (s. m.) 

počty, počítání 

cuento (s. m.) 

počty, počítání 

cumpăt (s. n.) 

(duševní) rovnováha, 

klid 

 

CONVENTUS (s. m.) 

sešlost, shromáždění 

convento (s. m.) 

klášter; shromáždění (lidí) 

cuvânt (s. n.) 

slovo 

 

 

COSSUS (= COSSIS) 

(s. m.) 

červotoč 

gusano (s. m.) 

červ 

coș (s. n.) 

uher, trud 

 

 

COXA (s. f.) 

bok, kyčel 

cuja (s. f.) 

toulec (na žerď – 

připevňuje se k sedlu) 

coapsă (s. f.) 

stehno 

 

 

ESCA
44

 (s. f.) 

1. jídlo, krmení 2. 

návnado, vnadidlo (pro 

ptáky, ryby) 

yesca (s. f.) 

hubka, troud  

iască (s. f.) 

hubka, troud  

 

 

FACTURA (s. f.) 

tvar, vzhled 

hechura (s. f.) 

provedení, tvar, forma 

făptură (s. f.) 

bytost, tvor, stvoření 

 

 

FAMILIA (s. f.) 

rodina 

familia
45

 (s. f.) 

rodina 

femeie (s. f.) 

žena 

ve staré 

rumunštině 

význam 

„rodina” 

                                                           
44

 Dle slovníku J. Corominase (viz bibliografie) se uvádí, že ve 4. století v latině toto slovo mění svůj význam z 

původního “potrava, jídlo” na “potrava pro oheň” – odtud se tedy tento význam dostává do souč. rumunštiny a 

španělštiny.  
45

 toto substantivum sem sice nepatří úplně, jelikož jde o novější výpůjčku z latiny, avšak je zajímavý 

významový posun, k němuž došlo u rumunského ekvivalentu 
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FRENUM (s. n.) 

oprať, uzda, otěže 

freno (s. m.) 

1) uzda, udidlo 2) brzda 

frâu (s. n.) 

 uzda, otěže 

 

 

GULA (s. f.) 

jícen, hltan 

gola (s. f.) 

1. hrdlo, chřtán 2. kovový 

límec u brnění; ozdobný 

límec 

gură (s. f.) 

ústa, pusa 

 

GYRUS (s. m.) 

krut, zákrut 

giro (s. m.) 

otočka, obrat 

jur (s. n.) 

okolí, sousedství 

 

IUDICIUM (s. n.) 

soud 

juicio (s. m.) 

soud 

județ (s. n.) 

župa; arch. soud 

 

LUMINARIA (s. n. pl.) 

okenice 

lumbrera (s. f.) 

střešní okno, vikýř 

lumânare (s. f.) 

svíčka 

 

 

MAMMA (s. f.) 

matka 

mama (s. f.) 

prs; vemeno 

mamă (s. f.) 

matka 

 

 

MERIDIES (MEDIUS 

DIES) 

poledne 

mediodía (s. m.) 

poledne 

meriză (s. f.) 

stinné místo, kde stádo 

v poledne (v horku) 

odpočívá 

 

V rum. může 

jít o slovo 

odvozené od a 

meriza 

NOVELLA 

(=NOVELLUS) (adj.) 

nový, mladý 

novillo (s. m.) 

mladý býček 

novilla (s. f.) 

jalovička, jalovice 

nuia (s. f.) 

prut, proutek 

 

 

PENSUM (s. m.) 

váha, hmotnost; denní 

příděl práce 

peso (s. m.) 

váha, hmotnost 

păs (s. n.) 

starost, trampota, 

těžkost 

 

PETIOLUS 

(=*PECTIOLUS) (s. 

m.) 

nožička 

pezuelo (s. m.) 

osnova (tkané látky) 

picior (s. n.) 

noha 

 

 

SEMENTIA (< 

SEMENTIS) (s. f.) 

setba, osení 

simiente (s. f.) 

1. semínko 2. semeno 

sământă (s. f.) 

semeno 
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TELA (s. f.) 

látka, tkanina 

tela (s. f.) 

látka, tkanina 

teară (s. f.) 

osnova tkaniny 

 

 

TESTA (s. f.) 

1. cihla, střešní taška 2. 

lebka (v pozdní latině) 

tiesta (s. f.) 

1. okraj (víka u sudu) 2. 

hlava (reg.) 

țeastă (s. f.) 

lebka, lebeční kost 

 

 

TITIA (=*TITTA) (s. f.) 

(prsní) bradavka 

teta (s. f.)
46

 

prs 

țâtă (s. f.) 

prs 

 

 

 

e) NESPECIFIKOVANÉ VÝZNAMOVÉ ZMĚNY 

LATINA ŠPANĚLŠTINA  RUMUNŠTINA  

ANIMA (s. f.) 

duše 

alma (s. f.) 

duše 

inimă (s. f.) 

srdce 

rumunština je 

jediný 

románský 

jazyk, kde k 

této 

významové 

změně došlo
47

 

BUXUS (s. f.) (= 

BUXUM (s. n.) 

zimostráz 

boj (s. m.) 

 

zimostráz 

bucsău (s. m.) 

 

vítečník sítinovitý 

 

CATENA (s. f.) 

řetěz 

cadena (s. f.) 

řetěz 

cătină (s. f.) 

rakytník řešetlákový 

dle DEX 

pravděpodobně 

z lat. catena, 

ale původ 

nejistý 

COOPERTORIUM (s. 

n.) 

přikrývka, pokrývka, 

koberec 

cobertero (s. m.) 

poklice, poklop, pokrývka 

cărpător (s. n.) 

lopata na sázení 

chleba (do pece), 

prkénko (na sekání 

masa) 

 

DEXTRAE  /  

DEXTRA (adj.) 

diestra (s. f.) 

pravice 

zestre (s. f.) 

věno 

 

 

                                                           
46

 V RAE je uveden germ. původ, avšak ve slovníku Meyera-Lubkeho se uvádí jako substantivum latinského 
původu.  
47

 V rumunštině není pojmenování pro “srdce” odvozené od lat. cor jako v dalších románských jazycích, zřejmě 

proto, že vlivem hláskových změn by toto slovo dalo homonymum k rum. slovu cur (vulg. prdel). Pro význam 

“duše” má rumunština slovo suflet (z lat. *SUFLITUS “dech”).  



51 
 

slavnostní slib / pravý    

(DIES) JOVIS 

Jupiterův den 

jueves (s. m.) 

čtvrtek 

joi (s. f.) 

čtvrtek 

 

 

(DIES) LUNIS 

den Měsíce  

lunes (s. m.) 

pondělí 

luni (s. f.) 

pondělí 

 

 

(DIES) MARTIS 

Martův den 

martes (s. m.) 

úterý 

marți (s. f.) 

úterý 

 

 

(DIES) MERCURI  

Merkurův den 

miércoles (s. m.) 

středa 

miercuri (s. f.) 

středa 

 

 

(DIES) VENERIS  

Venušin den 

viernes (s. m.) 

pátek 

vineri (s. f.) 

pátek 

 

 

FRUCTUS (= 

FRUCTUM) (s. m.) 

ovoce  

fruto (s. m.) 

ovoce, plod 

frupt (s. n.) 

1. mléčný výrobek; 2. 

nepostní jídlo 

 

MAXILLA (s. f.) 

sanice, dolní čelist 

mejilla (s. f.) 

tvář 

măsea (s. f.) 

stolička (zub); zub 

 

 

MIXTICIUS (s. m.) 

míšenec, kříženec 

mestizo (s. m.) 

míšenec, kříženec 

mistreț (s. m.) 

divoké prase 

 

 

PAGANUS
48

 (s. m.) 

venkovan 

pagano (s. m.) 

1. pohan 2. (adj.) 

nepokřtěný člověk 

păgân (s. m.) 

pohan 

 

PALUDE (PADULE) 

(s. m.) 

zátoka; bažina 

paúl (s. m.) 

bažina, mokřad 

pădure (s. f.) 

les 

 

 

PEDICA (=PEDICUM, 

*PEDICUS)  

smyčka, oko, past 

piezgo (s. m.) 

1. část zvířecí končetiny, 

z jejíž kůže se vyrábí měch 

2. měch na víno (kožený) 

piedică (s. f.) 

1. překážka, obtíž 

2. pouto (kterým se 

svazují přední nohy 

zvířete na pastvě) 

 

PINNA (s. f.) peña (s. f.) pană (s. f.)  

                                                           
48

 V klasické latině mělo toto slovo význam „venkovan“, v pozdní latině ho již změnilo na „pohan“, který 

existoval i v latině lidové. Ke změně došlo zřejmě pod vlivem křesťanství a na základě toho, že se venkov přijetí 

křesťanství vzpíral, křesťanství se na venkově šířilo pomaleji než ve městech. (Viz RAE a DIMITRESCU, 

Florica. Istoria limbii române: Fonetică, Morfosintaxă, Lexic. București: Editura didactică și pedagogică, 1978, 

s. 59) 
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pero; ploutev; zub 

cimbuří 

skála, skalisko pero  

PINUS (s. f.) 

smrk 

pino (s. m.) 

smrk, borovice, sosna 

pin (s. m.) 

borovice, sosna 

 

 

ROSTRUM
49

 (s. n.)  

zobák 

rostro (s. m.)  

obličej, tvář 

rost (s. n.)  

1.pořádek; smysl, účel 

2. ústa; huba, tlama; 

lid. huba (řeč) 

port. rosto, kat. 

rostre 

(zajímavé, že v 

kat. je první 

význam 

„zobák”,  

druhý význam 

pak „tvář, 

obličej”) 

SPATHA (s. f.)  

meč 

espada (s. f.)  

meč 

spată (s. f.)  

1. paprsek 

(tkalcovského stavu) 

2. lopatka, plecko, 

ramínko 3. meč 

 

STRATUM (s. n.)  

lůžko; přehoz, pokrývka 

estrado (s. m.)  

pódium, stupínek 

strat (s. n.)  

vrstva 

 

 

SESSUS (s. n.)  

sedadlo 

sieso (s. m.)  

řiť se spodní částí 

konečníku 

șes (s. n.)  

1. plošina, rovina 2. 

kýta (u zvířete) 

 

TATA (s. m.)  

tatínek 

tata (s. f.)  

1. mladší sestřička 2. 

chůva, služka 

tată (s. m.)  

tatínek 

 

 

VULTUR (s. m.)  

sup 

buitre (s. m.)  

sup 

vultur (s. m.)  

orel 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

  V klasické latině význam “zobák”, již v lidové latině se význam rozšiřuje – v rumunštině má nyní význam 

“ústa; huba, tlama; lid. řeč”.  
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ZÁVĚR 

 

     Rumunská slovní zásoba latinského původu se přizpůsobila místním podmínkám a životní 

úrovni společnosti. Latinského původu je většina substantiv ze sémantického okruhu běžného 

života. Místní lidový jazyk zde vykazuje určité lexikální odlišnosti už v období před 

příchodem Slovanů (před 6. - 7. stol. n. l.), jednou z nich je např. rozšíření či přenesení 

významu slov (např. klas. lat. caput už neoznačovalo pouze lidskou hlavu, ale také výběžek, 

okraj či konec nějakého předmětu , anebo zvířecí hlavu; klas. lat. picior už neoznačovalo jen 

“řapík”, tedy stopkovitou část listu, ale význam byl přenesen na spodní končetiny člověka i na 

končetiny zvířete, později byl tento význam v rumunštině rozšířen i např. na piciorul montului 

– “úpatí hory”. Na stejném principu už ve vulgární latině byla významově rozšířena i další 

substantiva označující části lidského těla, jako arm, braț, cot, gura. Slova latinského původu 

se tedy sémanticky obohacují, čímž také nárůstá frekvence jejich používání. Kromě toho 

zhruba 2.000 původních slov latinského původu mají velkou schopnost tvoření odvozených 

slov, přičemž z každého z nich vznikají cca 3 slova odvozená, takže ve výsledku zde máme 

již kolem 7. století cca 6.000 slov latinského původu, jež jsou často polysémická a velmi 

frekventovaná.
50

  

     Rozpad Římské říše a později příchod Slovanů na území někdejší Dácie se odráží i na 

lexikálním vývoji rumunštiny. Po odchodu Římanů místní obyvatelé přišli o navyklý 

vojenský a administrativní pořádek, městský život dostál velkého úpadku. Takovým 

způsobem se do rumunštiny se nedostala řada panrománských slov
51

, z nichž mnohá spadají 

do určitých sémantických okruhů jako obchod, vojenství, technické pojmy či zemědělství. 

Totéž platí i pro slova z obecné slovní zásoby vyjadřující civilizační rozvoj, např. lanterna 

“lampa”, lectus “postel”, regula “pravidlo; pravítko”, jež ve španělštině nalezneme. Většina 

slov z těchto sémantických okruhů jsou slavismy či výpůjčky z dalších jazyků.  

     Ve srovnání se španělštinou je v rumunštině nízký výskyt latinských slov z oblasti umění, 

vědy, administrativy a náboženství. A zcela v ní chybí slova ze sémantického okruhu 

městského života.  

    Charakteristickým rysem rumunské slovní zásoby je jeho konzervativnost, jež vysvětluje, 

že v rumunštině se zachovala řada latinských slov, která v ostatních románských jazycích 

zanikla (adăpost < lat. ad-depositum; lingură < lat. lingula; plăcintă < lat. placenta).      

                                                           
50

 COTEANU, Ion. Structura și evoluția limbii române (de la origini pînă la 1860). București: Editura 

Academiei Republicii Socialiste Romănia, 1981, s. 72. 
51

 Celkem 214 - DU NAY, André. The Origins of the Rumanians: The early History of the Rumanian Language, 

s. 53. 
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Izolovanost vývoje rumunštiny se ve slovní zásobě latinského původu projevuje i tím, že 

význam řady slov se liší jak od významu původního etymonu, tak i od významu 

srovnatelných slov ve španělštině (např. rum. sat “vesnice” z lat. FOSSATUM “příkop” X šp. 

foso “příkop” z lat. FOSSA “příkop”; rum. inimă “srdce“ z lat. ANIMA “duše”; rum. tânăr 

“mladý“ z lat. TENER „něžný“). Rumunské lexikum je charakterizováno následujícím 

způsobem: “Přerušení kontaktů s ostatními románskými jazyky, které trvalo celé tisíciletí, 

vtisklo rumunskému lexiku balkánský charakter, který však byl značně oslaben modernizací v 

19. stol., tj. záměrnou relatinizací a masivním přejímáním lexikálních prvků z italštiny a 

hlavně z francouzštiny.”
52

 

     Tím, že jak provincie Dácie, tak Hispánie se nacházely v okrajové části Románie, 

zachovaly si řadu latinských slov, která v ostatních románských jazycích zanikla. Některá 

latinská slova se dokonce zachovala pouze v rumunštině a španělštině.  

     Na rozdíl od španělštiny došlo v rumunštině k významovým změnám u řady latinských 

slov v tom smyslu, že se tato slova stala součástí pastevecké terminologie. Proběhla tedy 

specializace jejich původního významu v souladu s převažující činností obyvatel Dácie (např. 

lat. meridies – rum. meriză, lat. animalia - rum. nămaie, lat. coccinus – rum. coacin).
53

  

     Do dákorománštiny pronikají od 6. století lexikální slavismy, které se vyskytují ve všech 

okruzích slovní zásoby, včetně odborné terminologie. Avšak slovanský vliv se uplatnil i 

prostřednictvím sémantických posunů slov latinského původu, jež svůj význam přizpůsobila 

obdobným výrazům slovanským přijímáním jejich polysemie. Např. lume (z lat. LUMEN = 

světlo) označuje v dákorumunštině pod vlivem slovanského svet (= “světlo” i “svět”) také 

“světlo” i “svět”.  Slovo parte se obohacuje významem “oblast (zeměpisná), místo”. Slovo 

codru (“les”) se obohatilo o význam “hora”.
54

 Touto polysémií v rumunštině se projevuje 

významná jazyková změna u substantiv pocházejících z (lidové) latiny, již ve španělském 

jazyce u substantiv téhož původu nenalezneme. Původní latinské lexikum zůstalo vesměs 

zachováno u nejběžnějších slov, ale velkou část jazyka začaly tvořit slovanské výpůjčky.  

“Velice často – ne-li zpravidla – se stává, že v terminologii určitého oboru jsou pojmy 

                                                           
52

 OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků II. Italština. Rumunština. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1990, s. 108, 112. 
53

 DU NAY, André. The Origins of the Rumanians: The early History of the Rumanian Language. Toronto-

Buffalo: Matthias Corvinus Publishing, 1996, s. 131-133. 
54

 OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků II. Italština. Rumunština. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1990. S. 85. 
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základní označeny termíny vzatými z latiny a pojmy ostatní, namnoze méně důležité nebo 

speciální, termíny slovanskými (a to především jihoslovanskými).”
55

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 FELIX, Jiří, HOŘEJŠÍ, Vladimír, SMRČKOVÁ, Jiřina, WITTOCH, Zdeněk. Úvod do studia rumunštiny. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963, s. 115. 
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REZUMAT 

 

În lucrarea mea am comparat modificările semantice ale substantivelor moștenite din latină în 

limba spaniolă și română. M-am concentrat pe substantive non-verbale, care în ambele limbi 

aparțin lexicului original (nu iau în considerare neologismele preluate mai târziu din latină 

prin cale directă sau prin intermediul altor limbi de origine romanice sau neromanice). Mă 

concentrez pe limba română și spaniolă deoarece ambele limbi au luat ființă la periferia 

fostului Imperiu Roman și din punct de vedere lexical prezintă anumite aspecte similare 

(există câteva substantive care s-au păstrat numai în aceste două limbi cercetate). Am creat un 

corpus al tuturor substantivelor din limba română și spaniolă, care provin din aceeași bază 

latină și am împărțit acest corpus în câteva categorii. În prima categorie am introdus cuvintele, 

care nu au suferit nici o schimbare sau doar o schimbare minoră. În a doua categorie am 

introdus cuvintele în care modificarea semantică este vizibilă. Subcategoriile modificărilor 

semantice sunt următoarele : extinderea semnificației, restrângerea semnificației, metafora, 

metonimia, sinecdoca și categoria de cuvinte, la care schimbarea s-a produs în mod vizibil și 

totuși nu este evident pe ce principiul, bază sau logică. Chiar și la baza corpusului la care au 

fost observate schimbările semantice, se poate susține că limba română, datorită izolării sale 

anterioare față de Imperiul Roman, este lexical mai conservatoare (cuprinde de exemplu o 

serie de cuvinte, care provin din latină și care nu s-au păstrat în alte limbi romanice), o serie 

de schimbări care s-a produs sunt reflectate în procesul de deurbanizare – în lexicul românesc 

lipsește vocabularul latin care reflectă dezvoltarea civilizației, viața la oraș, termeni tehnici de 

specialitate din spațiul militar, de afaceri, marin, etc. Un număr de cuvinte din limba română 

cu modificare semantică au fost adaptate la condițiile locale naturale, dar și modului de viață 

al românilor – vieții urbane, la munte, păstoritului. Anumite schimbări semantice identificate, 

în comparație cu limba latină clasică, s-au produs deja în limba latină vulgară, cea ce se poate 

demonstra cu ajutorul comparațiilor semantice cu alte limbi romanice. 

Dacă schimbarea semantică s-a manifestat și în aceste limbi, în comparație cu limba clasică 

latină, este o dovadă a faptului că această schimbare s-a produs cel mai târziu în secolul III-

IV a erei noastre și de aceea această schimbare a apărut și în limba română. 

 

Limba spaniolă, din punct de vedere lexical, este mai puțin conservatoare, deoarece și după 

secolul III-IV e.n a fost pe mai departe în contact cu latina vulgară și inevitabil în contact cu 

limbile romanice, în timp ce limba română era o limbă izolată de Romania Magna.  
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