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Přílohy 

 

Zkoumané exponáty z Náprstkova muzea 

 

Obuv 
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Oděv 
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Pokrývky hlavy 
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Slovníček pojmů 

 

 
алаг   alag   pestrý, barevný 

алт   alt   zlato 

алчуур (толгойн a.) alchuur (tolgoin а) typ ženské ovinovací pokrývky hlavy 

арьс   aris   kůže, kožešina 

аяга   ayaga   miska 

богтогo  bogtogo  středověká pokrývka hlavy vdané ženy 

боолт   boolt   čapka tradiční ženské úpravy hlavy 

боом   boom   spoje mezi jednotlivými částmi boty 

бөгж   bo’gj   prsten 

бугуйвч  buguivch  náramek 

бүс   bu’s   pás, šerpa 

гаанс   gaans   dýmka 

гархи   garhi   prsten/náušnice 

гутал   gutal   boty 

гэзэг   gezeg   copan 

даавуу   daavuu   látka, tkanina 

дээл   deel   svrchní kabátec 

жинс   z’ins   knoflík – odznak hodnosti 

зангилаа  zangilaa  uzel 

зодог   zodog   vestička zápasníků 

зулаг   zulag   chodidlová část boty 

илгэн   ilgen   semiš(-ový) 

малгай  malgai   klobouk/pokrývka hlavy 

мөнгө   mo’ngo  stříbro, peníze 

нударга  nudarga  manžeta 

ноос   noos   vlna 

оосор   oosor   šňůrka 

оюу   oyuu   tyrkys 

сувд   suvd   perla 

сүйх   su’ih   tradiční přívěskovité náušnice 

сэтгүүр соёо  setgu’ur soyoo „tesák“ na čištění dýmky 

тана   tana   perleť 

тасамдах  tasamdah  obšívat lemy 

товч   tovch   knoflík 

торго   torgo   hedvábí 

тоорцог  toortsog  typ vyztužené čapky 

түрий   tu’rii   holenní část boty 

тэрлэг   terleg   kabátec (letní obdoba deelu) 

ул   ul   podrážka boty 

улбар   ulbar   načervenalý, růžový 

унжлага  unz’laga  přívěsky 

ууж   uuz’   ženský kabátek bez rukávů 

хадаг   hadag   rituální pruh látky 

хавтага (тамихны х.) havtaga (tamihnii h.) pytlík (na tabák) 

хавчаар  havchaar  spona 

хантааз  hantaaz  dámský kabátek 
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ханцуй  hancui   rukáv 

хараа   haraa   zdobný lem u ponožky 

хатгамал  hatgamal  výšivka 

хатгамлах  hatgamlah  vyšívat 

хаш   has‘   nefrit, jadeit 

хоргой  horgoi   brokát 

хормой  hormoi   sukně (deelu) 

хөвөн   ho’von   bavlna 

хөвөө   ho’voo   okraje, lemy 

хөөрөг   ho’orog  lahvička na šňupací tabák 

хутга   hutga   nůž 

хүрэм   hu’rem   krátký kabátek 

хээ   hee   vzor/dekorace 

цамц   tsamts   košile, halena 

цэмбэ   tsembe   vlněná látka 

цээживч  tseez’ivch  kabátek/svršek/vesta 

чимэг   chimeg   ornament, dekorace, ozdoba 

шаа   s’aa   kepr 

шир   s’ir   kůže 

шовгор  shovgor  typ vyztužené čapky s bodcem 

шуудаг  shuudag  šortky zápasníků 

шүр   shur   korál, korálek 

энгэр   enger   klopa (deelu) 

эсгий   esgii   plsť 

эсгүүр   esgu’ur  střih, krejčí 

ээмэг   eemeg   náušnice 
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Model deelu – výstřižek 
 


