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Ne všechny košile jsou stejné. Přizpůsobení, tvar límce, tkanina, vazba a barva
rozhodují o tom, zda košile vypadá elegantněji nebo sportovněji, zda se hodí
na večerní akci nebo letní zahradní párty. A nebo také, zdali košile podtrhne

váš individuální styl . Zde najdete vše, co potřebujete vědět o pánských
košilích. Abyste vždy vypadali stylově.

Jaké typ košil je pro vás vhodný? 
Jak vyprat správný typ pro danou příležitost?



KENT COLLAR

Klasickým a nejčastěji nošeným tvarem
límce na pánských košilích je takzvaný

Kentský límec, pojmenovaný podle George,
vévody z Kentu. Pro límec jsou

charakteristické špičaté, rovné límečkové
rohy, které jsou relativně blízko sebe.

 

KAŽDODENNÍ KLASIKA



NEW KENT
KRAGEN

Existuje mnoho variací na límec Kent. 
Módní a elegantní variantou je límec New
Kent. Charakteristické jsou méně špičaté

rohy a poměrně poměrně velká vzdálenost
rohů je od sebe. S tímto tvarem leží New
Kent mezi klasickým Kentem a žraločím

límcem. Nabízí prostor pro širší vázací uzly.

NA SCHŮZKY A OSLAVY



TAB-KRAGEN

Límec s výložkou je velmi podobný límci
Kent, ale má také malou skrytou výložku 

z látky, tzv. tab, která drží křídla límce
pohromadě. Tím se zabrání vyhrnování límce

a zároveň se zvedne kravata nebo 
motýlek - límec se záložkou se nikdy nenosí

bez obou těchto prvků.
Proto je tento tvar límce vhodný pro

pracovní oblečení nebo elegantní večerní
outfit.

PRO ELEGANTNÍ VEČERNÍ AKCE 



SHARK
COLLAR 

Charakteristickým znakem žraločího límce
jsou široce rozmístěné, vysoko vykrojené

límcové body, podobné žraločím ploutvím.
Tento typ obojku je k dispozici v různých

provedeních, která se liší vzdáleností hrotů
od sebe. Čím větší je vzdálenost, tím větší
může být uzel na kravatě. Doporučujeme

například dvojitý Windsor. Žraločí límec však
můžete nosit i bez kravaty, ale pak byste
měli zvolit užší verzi. Košile se žraločím

límcem dotvářejí poměrně výrazný, módní 
a seriózní vzhled. Hodí se k přiléhavým

oblekům a sakům a podtrhují sebevědomý
vzhled. Žraločí límec je ideální pro muže 

s úzkým obličejem.
 

IDEÁLNÍ PRO VELKÉ UZLY 



 SMOKING-
KRAGEN

Smokingový límec se také nazývá frak nebo
křídlový límec. Jedná se o stojanový obojek,
který se dodává v různých výškách. Typické

jsou krátké, ohrnuté límce a knoflíky 
na jejich zapínání. Smokingový límec

dokonale vynikne s motýlkem, který je
mimochodem u tohoto typu límce

povinným doplňkem.
Jak už název napovídá, košile s tímto tvarem
límce se nosí se sakem nebo frakem, takže je

určena výhradně pro velmi slavnostní
události, jako jsou plesy nebo tradiční svatby.

PRO VELMI SLAVNOSTNÍ UDÁLOSTI



O tom, zda vám
košile dokonale

padne, rozhoduje
nejen velikost, ale
také střih, protože

ten zohledňuje vaši
postavu.

NEJČASTĚJŠÍ
STŘIHY KOŠIL



 MODERN FIT

Model Modern Fit se vyznačuje rovným,
klasickým střihem. Je mírně vypasovaná, ale
celkově sedí spíše volně. Košile Modern Fit

lichotí téměř každé postavě a je považována
za módní univerzální košile pro volný čas 

i do kanceláře. Skvěle se hodí k obleku 
a saku, ale vypadá dobře i bez nich. Povinná

výbava pro každého muže!

VOLNÝ, KLASICKÝ UNIVERZÁLNÍ STŘIH 



SLIM FIT

Slim fit znamená, že košile mají přiléhavý
střih, který obepíná postavu. Jsou proto

ideální pro štíhlé muže a zdůrazňují
atletickou siluetu. Košile úzkého střihu 
se skvěle hodí k oblekům úzkého střihu.

Nebo ji zkombinujte s džínami pro ležérní
outfit - obzvlášť dobře s ní vypadají košile 

se stojatým límcem nebo elegantním
potiskem.

 

OBEPÍNAJÍCÍ STŘIH PRO ŠTÍHLÉ MUŽE



SHAPED FIT

Střih Shaped Fit leží mezi střihy Slim Fit 
a Modern Fit. Zvláštností tohoto střihu je

zaoblený lem, díky kterému se košile skvěle
hodí k nošení přes kalhoty. Košili Shaped Fit
však můžete také zastrčit do kalhot a nosit 

ji pod sakem jako pracovní oblečení.
 

IDEÁLNÍ PRO VOLNÝ ČAS I PRÁCI 



BARVY
KOŠILE 

Bílé a modré košile jsou klasikou, se kterou jste vždy na správné straně.
Vypadají seriózně, jsou ideální pro slavnostní příležitosti a stylovým

společníkem na obchodní schůzky.
 

Černé košile vypadají velmi elegantně v kombinaci s černým oblekem 
a černou kravatou - oblečení pro oficiální příležitosti. Zvláštní výhoda pro

korpulentní muže: černá vás zeštíhlí a v kombinaci se žraločím 
nebo kentským límcem vám košile navíc protáhne obličej.

 
U červené barvy byste naopak měli být opatrní u pracovních oděvů, protože

tato barva rychle působí agresivně a vtíravě.
 

Košile s velkými pruhy a kostkami také patří spíše do ležérního sektoru. 
Na druhou stranu se k oblekům hodí decentní a střídmé barvy. 

Pro harmonický vzhled je zkombinujte s jednoduchou kravatou. Můžete 
si však troufnout i na kombinaci vzorů: puntíkaté kravaty zjemní ostré kontury

pruhovaných košil. Ujistěte se však, že barvy jsou stejné a velikost vzoru je
podobná.

 
Zvolte si také barvu košile podle ročního období. Pro jaro jsou vhodné teplé

zelené, krémové nebo červené barvy. V létě jsou běžné světlé barvy: bílá,
světle modrá nebo červená a růžová. Na podzim volte teplé tóny, jako je

červená, hnědá nebo olivově zelená. V zimě můžete zvolit trochu vánoční styl
s tmavě červenými a zelenými tóny. Obzvláště oblíbené jsou pak fialová a bílá

barva.
 
 
 



NEJBĚŽNĚJŠÍ VAZBY
KOŠIL 

Košile se vyrábějí z různých materiálů, například z bavlny, lnu nebo hedvábí.
Popelín, oxford, kepr apod. naopak označují strukturu tkaniny bez ohledu 

na použitý materiál. Tyto vazby mají vliv na to, jak tkanina padne a působí, jak
je odolná a zda se zdá být hrubá nebo jemná.

 
 
 

KOŠILE OXFORD - ODOLNÁ PROTI POMAČKÁNÍ A
PRODYŠNÁ

Košile Oxford je skutečnou klasikou. Charakteristickým rysem této vazby je, 
že dvě příze jsou tkané křížem, což vytváří hustou strukturu košíkové vazby. 

To dodává košilím poněkud drsnější vzhled, díky němuž se skvěle hodí 
k neformálnímu oblečení. Tkanina je také odolná proti zmačkání a prodyšná.

Ideální pro pohodlný, ale stylový ležérní vzhled. Košile tohoto typu se v 19.
století tradičně vyráběly ze čtyř látek pojmenovaných podle elitních univerzit
Oxford, Harvard, Yale a Cambridge. Studenti oceňovali košile z této vazby pro
jejich vlastnosti a poměrně nízkou cenu. Pro košile s touto vazbou se nakonec

vžilo označení Oxford.

POPELÍNOVÁ KOŠILE - VZDUŠNÁ PRO JARO A
LÉTO

Popelínové košile se skládají z husté tkaniny z různých přízí v plátnové vazbě.
Při výrobě se používají tenčí osnovní nitě a silnější útkové nitě, což vede 

ke křížovému žebrování. Popelín je velmi odolná, i když tenká a vzdušná košile
s hladkým povrchem. Popelínové košile jsou prodyšné, takže jsou ideální pod

oblek nebo jako neformální košile.

KEPROVÁ KOŠILE - ROBUSTNÍ MATERIÁL PRO
CHLADNĚJŠÍ DNY

Většina lidí zná tuto vazbu z džínů, ale používá se i na košile. Charakteristická
jsou diagonální žebra. Díky tomu je tkanina velmi pevná a mírně hřejivá.


