
DRESSCODE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DRESSCODY PRO MUŽE - SMART CASUAL,

BUSINESS CASUAL, BLACK TIE: ZDE SE DOZVÍTE, JAKÝCH
PRAVIDEL SE MUSÍTE DRŽET, ABYSTE SE SPRÁVNĚ OBLÉKLI!

Jak často se ptáte, co si vzít na sebe na obchodní schůzky, oficiální příležitosti
a soukromé oslavy? Někdy není tak snadné najít odpověď.

 
Přestože pravidla oblékání pro pány již nejsou tak přísná jako dříve, stále

existují akce, které vyžadují určitý dress code. Zvláště pokud je to na pozvánce
uvedeno, měli byste to dodržet. I když si v některých případech nejste jisti,

jaké oblečení je vhodné, několik jednoduchých pravidel vám pomůže cítit se
ve výběru oblečení pohodlně a působit sebevědomě. Zde vysvětlujeme

jednotlivé kódy oblékání a uvádíme, pro které události platí pravidla Smart
Casual, Business Casual, Black Tie & Co.



LEŽÉRNÍ OBLEČENÍ 
PRO MUŽE

Casual popisuje ležérnější vzhled, ale význam
tohoto slova by se zde neměl nadužívat. Šortky,
seprané džíny a trička s nápadnými potisky jsou

zde tabu! Místo toho zvolte neformální, i když
klasické látkové kalhoty a zkombinujte je 

s polokošilí.

Případně si vyberte obyčejné tričko a sladěné sako.
Pokud jde o boty, můžete si vybrat sportovní

kožené šněrovací boty nebo elegantní tenisky.
Ležérní vzhled je ideální pro schůzky mimo

kancelář, například pozdní snídaně v kultivované
atmosféře nebo prohlídku památek na služební

cestě.



SMART CASUAL 
PRO VOLNÝ ČAS 
I DO KANCELÁŘE

Smart casual je pracovní oblečení na pomezí
elegance a ležérnosti. V obleku jste na dobré

cestě. Klidně vynechejte kravatu. V chladných
dnech můžete košili nahradit tenkým pleteným

svetrem z jemného materiálu.

Smart casual jsou také elegantní kalhoty, například
chinos, v kombinaci s košilí s dlouhým rukávem 

a sakem. Volte tlumenější barvy a vyhněte se
nápadným vzorům - elegantní ležérní oblečení 

si zakládá na střídmosti. Je povolena obuv Budapester,
kožené mokasíny nebo mokasíny. Smart casual je často
vyžadován na večerních obchodních schůzkách, kde je

situace o něco uvolněnější než na schůzkách v
kanceláři.



BUSINESS CASUAL

 

 
Business casual se podobá smart casual: tento
dress code vyžaduje oblek v černé, modré nebo

šedé barvě. Vyberte si nenápadnou košili 
v odpovídající barvě. Bez kravaty se obejdete.

Na nohou můžete mít místo klasických
kožených šněrovacích bot mokasíny. Další

rozvolňování výstroje však není žádoucí.
 
 

Business casual je klasika v kanceláři
a často je to dress code pro

konference a schůzky.



OBCHODNÍ ODĚV

O něco luxusnější než business casual je pracovní
oděv, známý také jako denní neformální oděv
nebo tenue de ville. Pro muže je nezbytností

dvoudílný oblek v klasické černé, modré nebo
šedé barvě. K němu patří hladká košile,

odpovídající kravata a hladké kožené šněrovací
boty. Mnoho mužů také sáhne po manžetových

knoflíčcích - kromě hodinek jsou to jediné šperky,
které tento dress code povoluje.

Obchodní oděv je klasickým
pracovním oblečením 

v kanceláři a standardem pro
schůzky manažerů.



BLACK TIE - SLAVNOSTNÍ
VEČERNÍ DRESS CODE

Black tie je považován za královskou
třídu oblékání a často se mu také říká

cravate noir. Pokud je na akci
vyžadována černá kravata, musí mít

pánové na sobě smoking; jednoduchý
oblek je v tomto případě naprosto

vyloučen. Tradiční je černé smokingové
sako, ale přijatelná je i půlnoční modř.

Zkombinujte ji s bílou košilí 
s ohrnovacím límcem a skrytou
knoflíkovou légou. K základním
doplňkům černého obleku patří

manžetové knoflíčky a černý motýlek.
Barvy jsou pro muže tabu; povolen je

nanejvýš barevný hedvábný šátek
sladěný s oblečením společnice.

Šněrovací lakované boty jsou 
k večernímu saku nezbytností.

Variantou tohoto dress code je Black
Tie Optional - v tomto případě

nemusíte nutně nosit smoking, ale
můžete si místo něj zvolit elegantní

černý oblek a barevnou kravatu.
Lakované boty jsou však stále nutností.



Další variantou je Creative Black Tie. Při tomto způsobu
oblékání musíte zůstat elegantní, ale můžete volně
používat barvy, vzory a doplňky. Opusťte klasickou

černou a zvolte například elegantní vínový nebo fialový
oblek. Povolena jsou také sametová saka nebo saka 
s kovovými detaily a barevné kravaty. Pokud jste si

módně nejistí, jednoduše si vezměte černou kravatu.

Black Tie je typický pro velmi elegantní večerní akce po 18.
hodině, jako jsou tradiční svatební oslavy, plesy, recepce nebo

návštěvy opery. Black Tie Optional a Creative Black Tie jsou
dresscody pro události, které se vyznačují elegancí, ale jsou

poněkud netradiční nebo se řídí například barevným
tématem.


