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STYLE FOR YOU
Osobní styl je kombinace vlastního vkusu a módy. 

Skvělý styl je o harmonii vytvořené za pomoci 

jednotlivých oděvů a doplňků v souladu s podstatou 

člověka, jeho energií, duší, typologií, mentalitou 

a životním stylem.

Jak na to?
Pokud neumíte kombinovat jednotlivé oděvní součásti, 

nebo si nejste jisti vhodnými stylovými kombinacemi, zkuste 

jednoduchou pomůcku : použijte stylové návody z některého 

z našich renomovaných časopisů. V časopisech najdete 

kombinace , které jsou stylově již vytvořené a vy si tedy 

jednoduše můžete podle předlohy, kterou vidíte na obrázku 

vytvořit podobné stylové outfity, sestavené z jednotlivých oděvů 

a doplňků, které již máte ve svém šatníku. Případně si své outfity 

můžete podle předlohy v časopise doplnit novými kousky, kterými 

se na obrázku inspirujete a podle obrázku pak modely nebo 

doplňky dokoupíte. 

Vlastní styl je jedinečná neverbální vizitka, prostřednictvím které 

vysíláme o sobě informace do okolního světa. Mít vlastní styl 

znamená umět vystihnout a zvýraznit svou osobnost, docílit 

harmonie celkového vzhledu, využít svých předností, 

respektovat svou typologii a cítit se v oblečení tak dobře, aby 

naše osobnost mohla zářit.



Pravidla, která vám pomohou při sestavování stylového outfitu a výběru oblečení 
Existují pravidla, která platí při sestavování stylového outfitu. Znalost těchto pravidel vám velmi 

usnadní rozhodování co je, či není pro vás vhodné. Pokud si chcete umět poradit se svým stylem, 

pak se držte těchto pravidel.

Pro volbu barev Vašeho oblečení a doplňků 

platí pravidlo, že můžete nosit jakoukoli barvu, 

je ale důležité správně vybrat konkrétní odstín 

barvy. Odstín, který je pro vás nejvhodnější 

je ten, který je v souladu s Vaší typologií  (bar-

vy, které máte v obličeji a ve vlasech) a pocity, 

které ve vás určitá barva vyvolává (barvy, které 

jsou vám příjemné a naopak se v nich necítíte 

dobře). Pro správný výběr odstínu barvy platí, 

že barvy, které máte ve svém obličeji, tj: barva 

pleti, tváří, rtů, zubů, bělma, očí, obočí, vlasů 

tvoří vaši základní barevnici harmonických 

barev, které vám budou vždy slušet a jsou 

nejvhodnějšími základními barvami vašeho 

šatníku. 

PRAVIDLO

Č.1
VAŠE 

OSOBNÍ BARVY 

JSOU TY, KTERÉ 

MÁTE V OBLIČEJI 

A VE VLASECH



Působení  barev:
BARVA    ZELENÁ

v zelené budete na druhé působit 

důstojně a spolehlivě, je to barva, 

která dodá vaší image vážnost 

a stabilitu.

BARVA  ČERVENÁ

v červené  budete na druhé působit 

sexy, sebevědomě a energicky, je 

to dramatická barva díky níž budete 

středem každé společnosti.

BARVA   RŮŽOVÁ

v růžové budete na druhé působit 

jemně, něžně a žensky, je to 

barva, která dodá vaší image 

srdečnost a otevřenost.

ve žluté budete na druhé působit 

velkoryse a šlechetně, vaší celkovou 

image rozveselí a rozzáří.

v bílé budete na druhé působit 

rezervovaně, vznešeně a nevinně. 

Dodá vaší image čistotu a serióznost.

BARVA    MODRÁ

v modré budete na druhé působit 

spolehlivě a solidně. Vaší image 

dodá uvolněnost a  vážnost.

BARVA     ŽLUTÁ BARVA      BÍLÁ

BARVA    ČERNÁ

v černé budete na druhé působit 

rezervovaně, sofistikovaně, důstojně 

a vznešeně. Vaší image dodá 

eleganci a šarm.

BARVA     ŠEDÁ

v šedé  budete na druhé působit 

diskrétně, jemně a nenápadně. 

Vaší image dodá neutrální příjemný 

vzhled.

BARVA    HNĚDÁ

v hnědé budete na druhé působit 

spolehlivě, skromně a zdrženlivě 

 Vaší image dodá stabilitu a solidnost.



Pokud rádi přitahujete pozornost, pak si pamatujte 

čtyři prvky, které zaručeně z vašeho outfitu vytvoří 

magnet přitažlivosti. Jsou to:

– světlé barvy

– ostré, jasné barvy

– cokoli lesklého

– cokoli vzorovaného

PRAVIDLO

Č.2
PRO  

PŘITAŽLIVOST 

POUŽIJTE ČTYŘI  

MAGNETIZUJÍCÍ 

PRVKY 

U částí těla, kde chcete přitahovat po-

zornost, zvolte některý z magnetizujících 

prvků. Naopak tam, kde postava nemá 

příliš ideální proporce a je tedy vhodnější 

spíše pozornost odpoutávat, je dobré se 

magnetizujícím prvkům spíše vyhnout.

BARVA    SVĚTLÁ

zde můžete eventuelně paní 

Bedrnová vepsat jednu či dvě věty 

k danému stylu.

BARVA    OSTRÁ, 
               JASNÁ

zde můžete eventuelně paní 

Bedrnová vepsat jednu či dvě věty 

k danému stylu.



BARVA    LESKLÁ

zde můžete eventuelně paní 

Bedrnová vepsat jednu či dvě věty 

k danému stylu.

BARVA  SE VZOREM

zde můžete eventuelně paní 

Bedrnová vepsat jednu či dvě věty 

k danému stylu.



Velikost vaší kostry je určujícím vodítkem pro 

harmonickou volbu velikosti doplňků. Platí, že čím 

objemnější je vaše kostra, tím větší a objemnější 

doplňky vám budou slušet. Naopak čím drobnější 

máte kostru, tím drobnější a menší kabelky, řetízky, 

náramky, pásky hodinek, tvary podpatků bot  a 

pásků bot, Vám budou slušet. A jak poznáte jaký 

objem má vaše kostra? Jednoduše podle velikosti 

zápěstí a kotníků. Čím objemnější máte tedy zápěstí, 

tím harmoničtější budou pro vás robustnější typy 

náramků, řetízků, kabelek, hodinek a prstýnků atp.

PRAVIDLO

Č.3
VELIKOSTI 

DOPLŇKU VOLÍME 

PODLE VELIKOSTI 

KOSTRY



Když sestavuje kompletní outfit složený z jednotlivých 

oděvních součástí, záleží na tom, jaké rozdíly 

barevných odstínů mezi jednotlivými částmi oblečení 

vzniknou. Pravidlem pro správnou volbu kontrastů 

jsou barvy v obličeji a ve vlasech. Platí: čím výraznější 

je rozdíl mezi barvou pleti a barvou vlasů, tím 

kontrastnější vám bude slušet oblečení. Například 

tmavovláskám s tmavýma očima a se světlou pletí 

tak budou slušet vysoké kontrasty barev, třeba 

černá s křídově bílou nebo jasně červenou. Jemnější 

kontrasty,  jako je kombinace bledě modré s béžovou, 

zase sluší blondýnkám s olivovou, nebo narůžovělou 

pletí a světlou barvou očí.

PRAVIDLO

Č.4
ČÍM 

KONTRASTNĚJŠÍ 

JSOU BARVY VE VAŠEM 

OBLIČEJI A VLASECH, 

TÍM KONTRASTNĚJŠÍ 

VÁM BUDE SLUŠET 

OBLEČENÍ 



Toto pravidlo uplatníte v partiích, které potřebujete 

zkrátit, například pokud má vaše postava delší trup, 

než délku nohou. Pro vyrovnání délky u proporce 

těla je vhodné použít u vrchních oděvních součástí 

například vodorovné pruhy nebo švy, které postavu 

předělí a tím opticky zkrátí. Naopak krátké partie 

můžete prodloužit použitím svislých linií, jako 

například svislých pruhů, lampasů, švů a podobně.

PRAVIDLO

Č.5
VODOROVNÉ 

LINIE OPTICKY 

ZKRACUJÍ A ROZDĚLUJÍ. 

SVISLÉ LINIE OPTICKY 

PRODLUŽUJÍ



Pokud máte v obličeji pihy, vrásky nebo 

akné, pak vám pro odpoutání pozornosti od 

těchto nedostatků a optické vyrovnání pleti 

skvěle poslouží materiály, jejichž povrch je 

texturovaný. Tedy materiály, které nejsou 

hladké ale mají na omak hrubší, texturovaný 

povrch jako jsou například pleteniny, tvídy 

nebo krajky.

PRAVIDLO

Č.6
TEXTUROVANÉ 

MATERIÁLY 

POUŽIJEME PRO 

OPTICKÉ VYROVNÁNÍ 

PLETI



Pokud potřebujete postavu opticky zeštíhlit, pak 

vám skvěle poslouží tyto tři skvělé tipy, které když 

použijete, odpoutáte pozornost ve vašem oblečení 

tam, kde potřebujete. Jsou to:

– tmavé barvy

– tlumené barvy

– vše matné

PRAVIDLO

Č.7
TIPY PRO 

ODPOUTÁNÍ 

POZORNOSTI

Jestliže máte širší stehna a zadeček a přejete si tuto dispozici vaší postavy kamuflovat, pak použijte 

například černé matné kalhoty z odlehčeného stretchového materiálu. Pro zeštíhlení také platí: čím 

splývavější a lehčí materiály zvolíte, tím budete opticky působit štíhleji.

BARVA    TMAVÁ

zde můžete eventuelně paní 

Bedrnová vepsat jednu či dvě věty 

k danému stylu.

BARVA  TLUMENÁ

zde můžete eventuelně paní 

Bedrnová vepsat jednu či dvě věty 

k danému stylu.

BARVA    MATNÁ

zde můžete eventuelně paní 

Bedrnová vepsat jednu či dvě věty 

k danému stylu.



Kamufláže  pro optimální vzhled vaší postavy
JAK OPTICKY ZEŠTÍHLIT 

BOKY A STEHNA 

Poutejte pozornost na horní část těla 

zajímavými doplňky a světlými 

barvami. Noste sukně a kalhoty 

dobře padnoucího střihu 

zužujícího se směrem dolů.

Volte saka, která končí nad nejširší 

částí boků.

JAK OPTICKY POTLAČIT 

ZADEK 

Noste sako, které končí v nejširší 

části boků, nejlépe v tmavých 

barvách. Vyhledávejte šaty, které 

sledují vaši konturu.

Zaměřte pozornost výše na tělo.

Kalhoty by měly padat přímo 

dolů, aniž by obepínaly hýždě.

JAK OPTICKY POTLAČIT 

VÝRAZNÉ BŘICHO 

Noste styly, které jsou volné přes 

břicho a vytvářejí úzké lemy.

Používejte přirozeně vypadající 

vycpávky nebo detaily na ramenech 

jako např. klopy a manžety, které 

ramena zdůrazní Látka by neměla 

být přes břicho natažená, ať stojíte 

či sedíte, měla by být z tenčího 

materiálu. Podélné dlouhé vertikální 

pruhy opticky vaši postavu zeštíhlí.



JAK MINIMALIZOVAT 

ŠIROKÝ PAS

Noste polovypasované sako poutá 

pozornost k ramenům s vodorovným 

límcem, světlými barvami nebo detaily.

Volný kabát dostatečně krátký, aby 

byla vidět zužující se sukně nebo 

kalhoty. Celková silueta by se měla 

shora dolů zužovat

JAK MŮŽE PLNOŠTÍHLÉ 

TĚLO VYPADAT ŠTÍHLEJI 

Noste šaty zužující se z ramen až 

dolů zmenšují kontury a váhu těla.

Otevřený výstřih, vlasy stažené 

z krku a límec ne příliš vysoký 

a mohutný. Zkuste tělo obepínající, 

polovypasované typy se svislými, 

v bocích se mírně rozevírajícími švy. 

Sukně by se měla směrem dolů 

klínovitě zužovat.

Noste šperky blízko obličeje.

Otevřené sako košilového střihu 

odhalující světlé tričko zeštíhluje.

JAK OPTICKY 

ZVĚTŠIT PRSA 

Noste velké klopy sak, šátky, 

kanýry, které dodávají poprsí objem. 

Nabírané, tuhé nebo silné látky 

zvětšují poprsí, zvláště když kontrastují 

s jemnějšími, tenkými látkami v pase 

a spodním torzu. Volte topy, které 

jsou nad i pod pasem mohutnější. 

Topy v pase vypasované, rozšířené 

pod pasem a volnější nad pasem 

Světlejší, jasnější barvy, vodorovně 

laděné, s detaily přes prsa a našitými 

kapsami na prsou.



JAK OPTICKY 

PRODLOUŽIT NOHY

Zaměřte pozornost na vaše tělo 

světlými, jasnými barvami 

a horizontálními prvky.

Noste kalhoty a sukně s výše 

posazeným pasem prodlouží 

vaše nohy.

JAK OPTICKY POTLAČIT 

SILNÝ KRK A DVOJITOU 

BRADU

Vyčesané vlasy, které maximálně 

odhalují krk a tím jej prodlužují.

Noste krátce střižené límce, které 

odhalují krk alespoň ke klíčním 

kostem. Vybírejte si náušnice, 

které nezakrývají krk a jsou v rovině 

s ušima.

JAK MOHOU VAŠE PAŽE 

VYPADAT ŠTÍHLEJŠÍ 

Volte dlouhé, zužující se vsazené 

nebo raglánové rukávy tvořící 

nejdelší možnou linii od ramen 

po zápěstí. Volte typy s minimem 

látky kolem paže i na délku. Rukáv 

byneměl být těsný ani příliš volný. 

Ramenní vložky, výložky a prvky 

zvýrazňující ramena zeštíhlují vaše 

paže.



JAK VIZUÁLNĚ 

PRODLOUŽIT PAŽE 

řNoste oděv s dlouhými rukávy, 

vertikálními nepřerušovanými liniemi, 

raglánové styly bez horizontálních 

švů a vzorů. Noste tmavé nebo 

tlumené rukávy v neutrálních barvách 

a bez kreseb neupozorňují na krátké 

paže. Vaše paže rovněž prodlouží 

styly bez rukávů.

JAK MOHOU RAMENA 

VYPADAT ŠIRŠÍ

Noste přirozeně vypadající ramenní 

vycpávky. Noste límce a klopy 

s výraznými vodorovnými prvky.

Noste výložky, nabírané a vsazené 

rukávy, čímž vytvoříte hranatá 

ramena. Noste světlé, jasné barvy 

v oblasti ramen a horního torza.

JAK VIZUÁLNĚ 

POTLAČIT POPRSÍ

Přesuňte pozornost výše na krk 

pomocí klenotů. Saka by měla 

končit pod nejširší částí boků. 

Vyzkoušejte zavinovací styly, 

pokud máte úzké boky.

Jasné šátky s dlouhými volnými 

konci vytvářejí vertikální linii



Dobře vybraný osobní styl je základem pro celkovou

image. Image je náš nejdůležitější komunikační nástroj. 

Pokud je ale naše image vytvořená v souladu s životním 

záměrem, stane se nám velkým pomocníkem na cestě, 

kterou jsme si pro svůj život vybrali. Vždyť první dojem 

trvá jen 30 vteřin. A v těchto pouhých pár sekundách 

naše image rozhodne o tom zda uspějeme, nebo ne.

Čím lépe tedy zvládneme umění vlastní image, tím 

úspěšnější a radostnější bude náš život. 

A tak jediná investice, na které nikdy nemůžeme 

prodělat je investice do naší image. Pokud ji s rozmyslem 

a strategicky kultivujeme, všechny dveře 

v životě se nám otevřou.

JAK PRODLOUŽIT KRÁTKÉ 

HORNÍ TORZO

Noste skládané a nabrané rukávy.

 Živůtky s krátkými horizontálními 

sedly, které vizuálně přetínají vase 

tělo. Krátké rukávy, které končí 

vysoko na pažích. Objemné, nabrané 

sukně a kalhoty upnuté v pase.

ŘÍKÁME SVĚTU 

JAK SE CÍTÍME.

TÍM JAK 

VYPADÁME,



Druhy  stylů  speciálně pro vás
Kreativní styl
hodí se k ženě, která preferuje:

• originalitu, výjimečnost, jedinečnost

• nevšední barevné kombinace

• míchání různých vzorů a doplňků

• netradiční kombinace oděvů

• specifické materiály

Charakteristika  ženy:
• exotická, hluboká, přemýšlivá

Dramatický styl
Hodí se k ženě, která preferuje:

• módní trendy

• vysoké kontrasty barev

• nekonvenční materiály

• výrazné doplňky

• nápadné oblečení

Charakteristika  ženy:
•  vzrušující, charizmatická, 

poutající pozornost

Romantický styl
Hodí se k ženě, která preferuje:

• jemnost, ženskost

• zdobné vzory a prvky

•  dekorativní šperky, flitry, 

kamínky, korálky,…

• materiály s aplikacemi, krajka

Charakteristika  ženy:
• smyslná, něžná, romantická



Druhy  stylů  speciálně pro vás
Klasický styl
hodí se k ženě, která preferuje:

• eleganci

• jednoduchost, nekomplikovanost

• drahé kvalitní doplňky

• luxusní materiály, padnoucí střihy

Charakteristika  ženy:
• decentní, precizní, perfekcionistka

Přirozený, naturální  styl
Hodí se k ženě, která preferuje:

• jednoduchost, přirozenost, pohodlnost

• světlé, pastelové, béžové a hnědé barvy

• přírodní materiály (bavlna, len, denim,…)

• minimum doplňků

Charakteristika  ženy:
• přirozená, aktivní, má ráda změny


