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se nemusíte vůbec bát zvolit i jiné barvy. Dnes jsou velice se nemusíte vůbec bát zvolit i jiné barvy. Dnes jsou velice 
oblíbené šedé či modré odstíny, ty sluší totiž téměř každému 
ženichovi a dodají mu nebývalý šmrnc.
Oblek by měl také ladit se stylem nevěstiných šatů. Dejte si 
však pozor na to, abyste nenakombinovali až příliš mnoho ba-
rev. Naprosto tedy stačí, když sladíte s nevěstinými šaty třeba 
košili nebo vestu, motýlek či kravatu. Nic se nemá přehánět.
Vesty si zaslouží trochu více pozornosti. Získávají si nyní u že-
nichů stále větší oblibu – jsou elegantní, velice slušivé, a na-
víc ještě praktické. Mnoho mužů se totiž v obleku či saku cítí 
poněkud spoutaně. Vesta umožňuje muži sako odložit, což 
ženich ocení zejména při tanci nebo za horkého dne, a navíc 
ještě dodá celkovému outfi tu slavnostnější vzhled. V případě, 
že se ženich rozhodne pro vestu bez saka, neměl by opome-
nout některé důležité módní zásady. Záda by určitě neměla 
být z podšívky, takové vesty jsou pouze nedílnou součástí 
obleku a nehodí se nosit je samostatně. Vlastní délka vesty 
by potom rozhodně neměla končit v pase a odhalovat košili.
Košili vyberte z kvalitních přírodních materiálu se skrytým 
zapínáním. I zde je důležitá délka rukávů, ty by měly přesně 
o 1,5 cm přesahovat rukávy saka. Nesmíme podcenit ani výběr 

Svatba je bezpochyby jednou z nejpamátnějších událostí 
v našich životech, a proto určitě vyžaduje obzvlášť slavnostní 
outfi t! Výjimkou není ani ženich. Sice bude většina pohledů ve 
svatební den směřovat spíše k nevěstě, ženich po jejím boku 
by však měl být také dokonale upraven a oblečen.
Nepodceňujte tedy předsvatební přípravu a věnujte do-
statečný čas i muži Vašeho života. Ne každý ženich má však 
tabulkové míry, a tak se pravděpodobně stane, že se bude 
muset dát oblek ještě trochu upravit a přešít, ale tato investice 
rozhodně nepřijde nazmar. Skvěle padnoucí oblek totiž dodá 
ženichovi více sebevědomí, a hlavně se v něm bude po celý 
den cítit pohodlně.
Co se obleků týče, dříve byla se slavnostními událostmi vel-
mi často spojována především černá barva, zejména pro její 
praktičnost. Svatba je však velmi radostnou událostí, a  proto 

manžetových knofl íčků. Kupodivu i zde je důležitým fakto-
rem výška ženicha. Menší muži by se měli vyvarovat výrazných 
a velkých tvarů.
Mimo manžetové knofl íčky existují i jiné doplňky, kterými se 
ženich může ozdobit, například kvalitní hodinky a opasek sla-
děný sponou. Kožený řemen opasku by rozhodně měl ladit 
také s botami.
Nejvýraznějším doplňkem však bude motýlek či kravata a ka-
pesník. Střih kravaty se též váže k postavě ženicha, pravidlo 
„čím štíhlejší muž, tím užší kravata“ jednoznačně platí. Záro-
veň by kravata měla být stejně široká jako klopa saka. Správně 
uvázaná by měla končit těsně u hrany spony opasku, u boko-
vých kalhot může být i kratší.
Oblékáme každoročně desítky ženichů, proto se u nás za-
stavte třeba jen pro radu. Z našeho sortimentu na prodejnách 
získáte kompletní výbavu ženicha i svatebčana. Zároveň kaž-
dá z prodejen disponuje vlastním měřenkovým salonem, kde 
jsme schopni společně s Vámi vybrat a následně ušít košili, 
sako, vestu i celý oblek na míru, přesně podle Vašich představ.
Všichni naši módní specialisté na všech prodejnách Koutný 
Vám profesionálně pomohou připravit se na Váš velký den.
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