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Slovník gotických slov – odívání 
Bliaud – muži i ženy začínají nosit od 11. století další základní typ oblečení tzv. bliaud, jenž 

přetrvává po celé 12. století 

 
Cotte – nový typ základního oblečení, navazuje na tradiční, 

z antiky odvozený oděv - košilovité oblečení, které ženy 

stahují v pase šňůrou, postupně je v partii sukně stále více 

rozšiřováno klíny a v partii živůtku je stále těsnější. Muži 

nosí cotte volnější také přepásanou nebo volnou, rukávy jsou 

těsné nebo i náročně tvarované dolů rozšířené  

 

 

 
  



 

Enkolpia – šperky církevních hodnostářů 

Frejířka – záletnice 

Fryţe – bohatě vyšívané prýmky či šňůrky 

Gombíky – zdobné knoflíky – typický moravskoslovanský produkt, vyrábějí se z tenkého, 

lisovaného plechu, většinou měděného, pozlaceného, stříbrného, výjimečně i zlatého 

Hace – gatě, kalhoty 

Halţe – náhrdelník, též obruč 

Harasový – z lehké vlněné látky, harasu 

Hedvábník – závoj 

Henin–typ ženského čepce, kterému se říkalo také burgundský čepec – vysoký čepec 

protažený do homolovité špičky (až 60 cm), z jeho špičky vlál závoj 

 
 

 

Henin dvourohý – čepec s rohy 

 
 

 

Hérigaud – cestovní plášť, přetahoval se přes hlavu, měl kapucu a dlouhé rukávy 

Houppelande – bohatý plášť 

Chochol – ozdoba přilby, často se závojem z látky velké ceny 

  



Karnáč – garnach – karnáček – něco mezi pláštěm a svrchním oděvem, oblékal se přes hlavu, 

byl široký, většinou přepásaný 

 
Klenot – ozdoba přilby, součást rodového znaku 

Krásnička – krásná žena, dívka 

Krpce – opánky, asi lýčené nošené v Čechách, Polsku, Rusku 

Kruseler – typ šlojíře s řadami volánků po okraji lemujícím tvář 

 
Krzmo – plášť zdobený kožešinou, spínaný na rameni, oblékaný také přes brnění 

Kytle – kytlice, perkytle – košilový oděv sahající většinou ke stehnům, který se přetahoval 

přes hlavu 

Mantl – mantlík – v Čechách název pro plášť, také plášček, pláščík 

Mazadlo – líčidlo 

Náušky – ženský účes z pevně spletených copů, na uších podvinutých a překrytých ozdobnou 

síťkou 

Obroučky- loubky zdobené stužkami, květy i peřím, nosili je mládenci i dívky od 12. do 

15. století 

Opasek – doplněk oděvu, který od 10. století nosí muži i ženy 

Pachy – volně visící rukávy, falešné rukávy přišité v ramenní nebo loketní části oděvu 

Palcéř – palceřík – označení mužského účesu z krátkých vlasů 

Páteříček- růženec 

Pelicon – rozměrný plášť podšitý kožešinou, s otvorem pro ruce a hlavu, spadající v bohatých 

záhybech z ramen, prodloužený do vlečky, nosí ho muži i ženy 

Podlinka – ozdobný lem šatů 



Postaly – také škorně, škrbály, škrpály, škarpály – prostá obuv chudých lidí 

Prázdné ţeny – nevěstky 

Rouška – rouška jako základní ženská pokrývka hlavy, která se aranžovala z pruhu látky, 

tvořila bohaté záhyby, ovíjela se kolem brady, hlavy, krku, skrání, uší, často se kombinovla 

s kovovou obroučkou či korunkou – měla i jiná označrní např.: gebende, gepent, šlojíř, 

peplum, česky samokrutníky, samokrutky, paučníky, hedvábníky – vše se zhotovovalo z 

jemných hedvábných materiálů, které mohly být vyšívané i zlaté 

 
 

 
Rynéř – sluha, zbrojnoš 

Sčibal – štibal, štival – vyšší boty z měkké kůže, vyráběli je ščivalníci 

Surcot (supot) – svrchní oděv, něco mezi pláštěm a šatovou sukní, společný vznešeným 

mužům i ženám, začíná se nosit kolem 12. století – v českém prostředí suckenie, suckni 



 
Šarlat – tmavočervené sukno 

Šněrování – začíná se používat od 12. století, módním prvkem se stává od druhé poloviny 13. 

století  

Točenka – turbanovitá pokrývka hlavy 

Truksas – jídlonoš, stolník 

Třevíce – střevíce – název používaný u mnohých Slovanů je označením „lepších“ bot 

Varkoč – také vafnrok, svrchní suknice, která chránila železné brnění před vlhkem a 

slunečním žárem 

Vetchý - starý 

Vínek – dlouhé vlasy splétané do copů ovíjených kolem hlavy 

Zákonný – řeholní, řádný, zbožný 

Zlatohlav – látka protkaná či prošívaná zlatem 

Zobákové boty – škornš s dlúhými čípkami, s dlúhými nosy 

 
Ztkaničiti- ozdobit pentlemi, tkanicemi 

Ţertéř – herec, šašek 
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