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Podzimní trendy: V čem oslníte 
a co by vám nemělo chybět ve skříni

Letošní styl v módě je originální a neotřelý. Najdete v něm spousty nejrůznějších stylů, epoch a modelů. 
Ovšem pozor, na rozdíl od letní módy by měl váš podzimní šatník zůstat tradiční. Na co se tedy můžete těšit 

a v jakých barvách a materiálu zazáříte?

Barvy budou určovat náladu
Na podzim obvykle ženy odhodí barevné ob-
lečení, které nosily v  létě, a zahalí se do šedé 
a černé. Ovšem v letošní sezóně to bude úplně 
jinak! Samozřejmě klasická černá, šedá, béžová 
a bílá z módy nevyjdou nikdy, ale na rozdíl od 
nich se letos na podzim o prvenství poperou 
výrazné odstíny tyrkysové, růžové a  červené. 

Jsou to trochu netradiční barvy pro podzim, ale 
proč se s nimi nepostavit nudné šedi? „Pokud 
nemáte odvahu obléknout se do nich celá, na-
příklad vzít si takový kabát nebo šaty, stačí je 
decentně zakomponovat do tmavého outfitu, 
který tak získá jiný šmrnc,“ říká Dagmar Gabu-
lová, první certifikovaná koučka stylu pro ČR 
a SR, autorka knihy Styl – cesta ke kráse, sebe-

vědomí a  charismatu. Pro večerní 
příležitosti poslouží zase metalická 
stříbrná, která působí žensky a ele-
gantně, například na dlouhých 
společenských šatech. Nebojte se 
být vidět i v chladnějších měsících. 
Černá a bílá můžou být dostačující, 
ale proč se ochudit o  barvy? Ba-
revnější oblečení sděluje emoce, 
radost ze života, otevřenost novým 
příležitostem i  lidem. „Stačí začít 
zkoušet i  jiné odstíny než černou, 
šedou a bílou, a výsledek se brzo 
dostaví!“

Tip Dagmar Gabulové:
Pokud jde o  barvy, přichází pří-
jemná kombinace dvou nejoblíbe-
nějších byznys barev, a  to černé 
s modrou. Vynikne zejména s od-
stíny okouzlující královské modré, 
a to jak ve formě kostýmku, tak i na 
doplňcích a botách. 

Vzory podzimu
Hravost podzimu můžete podtrh-
nout i vzory a nejrůznějšími motivy. 
I  nadále zůstává v  kurzu černo-
-bílý puntíkový vzor, oproti jaru ale 
s malou změnou. Černý podklad se 
mění na bílý a bílé puntíky na čer-
né. „Ty ovšem dominují na sakách, 
halenkách či šatech v různých ve-
likostech, od drobných až po tzv. 
oversized. Jednoduché puntíky 
doplňují klasické kostky, vyzývavé 
leopardí potisky, romantické květi-
ny či umělecké ‚boho’ motivy,“ radí 
koučka stylu. Je to snadné – letos 

Bundy 
a vesty 
Podzim bude také ve znamení vest 
a bund. Úplně na vrcholu žebříčku 
popularity budou pletené vesty, 
a to zejména s pruhovanými vzory. 
Pokud jde o bundy, rozhodně si po-
řiďte černou koženou bundu. Čím 
víc bude mít knoflíků a nýtů, tím víc 
trendy to bude. 
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Dagmar 
Gabulová říká 
Co na sebe letos na podzim do práce? 
Radí koučka Dagmar Gabulová, 
www.dagmarstyle.com

Co se byznys kostýmků týká, do módy se vra-
cí pánský styl, vycpávky na ramenou a dlouhá 
saka s  dvouřadým zapínám. Kostýmy můžete 
volit jednobarevné, nebo poseté jemnějšími či 
výraznějšími kostkami. Opět i zde platí, že ne kaž-  
dý trend sluší každé ženě. Máte-li široká ramena, 
vycpávkám a dvouřadému zapínání se raději vy-
hněte.

Co by se vám 
mohlo ve vašem 
šatníku hodit?

Kostkovaný 
kardigan
Takko
799 Kč

Sametový 
terakotový 

bomber
Esprit

2 599 Kč

Foto: archiv firem

si ze vzorů vybere každá žena, a nemusíte se 
vyhýbat ničemu. Pozor jen na to, v  jaké části 
těla vzory budete mít. „Ať už jde o ornamenty, 
kostky, či puntíky, vzory mají tendenci přidávat 
centimetry a opticky rozšiřovat,“ varuje Dagmar 
Gabulová. Máte-li tedy nějaké to kilo navíc, lepší 
je, když zvolíte top posetý vzory namísto vzo-
rovaných kalhot. Není důležité, jakou velikost 
máte, důležité je, jak ji umíte nosit!

Myslete i na materiál
Materiály letošního podzimu jsou měkké, teplé 
a oku lahodící. Rozhodně neuděláte chybu nad-
časovou černou kůží, která se objevuje nejen 
na kalhotách, ale i na sukních a sakách. Navíc 
v matném nebo lesklém provedení. V chladněj-
ších dnech kůži nahraďte umělou kožešinou 
v přírodních nebo pestrobarevných odstínech. 
No a samozřejmě chybu neuděláte ani džínovi-
nou, která je nesmrtelná. Kromě denimu se ale 
letos můžete těšit i z návratu manšestru. Pokud 
jste ho milovala jako malá holka, teď si ho klidně 
zase užijte. Můžete ho nosit na kabátech, bun-
dách nebo kostýmcích v  rámci „casual Friday“ 
i  do práce. Večer pak vyrazte do společnosti 
v metalických šatech, v nichž budou prosvítat 
zlaté a stříbrné nitky; krátké koktejlky zase oz-
dobte pštrosím peřím nebo třásněmi. Třásně 
ostatně pofrčí i na svetrech a mikinách. .
 

Růžový 
pléd

Takko
499 Kč

Sametové 
modré 

kalhoty
F&F

399 Kč

Vzorovaná 
halenka
Takko
449 Kč

Kabelka
Lindex
799 Kč

Tenisky
Deichmann
699 Kč


