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rovnaký strih šiat, ten môže mať každá z vás
iný, no ak sa nevesta rozhodla mať družičky
oblečené do pastelovo ružovej, smaragdovo
zelenej alebo kráľovsky modrej farby, mali
by ste jej túto prosbu splniť.
Oblečenie treba prispôsobiť aj miestu kona-
nia sobáša a neskôr hostiny. Ak je obrad 
v kostole, ramená by ste mali mať zahalené.
Bolerko, sako, svetrík či bundička sú vynika-
júci pomocníci a oceníte ich aj neskôr večer
či nadránom, keď sa budete vracať domov.
Ak ide o viac formálnu svadbu, vhodné sú
dlhé spoločenské šaty. Avšak na svadbe 
v štýle „garden party“ vás bude dlhá róba
len rozčuľovať a zbytočne budete vytŕčať 
z davu. Siahnite radšej po ľahších, kratších 
a vzdušnejších šatách. 
Mladšie ročníky si môžu zvoliť trendy ove-
raly s jednoduchým  vzorom alebo v jednej
farbe. Tie staršie z vás nič nepokazia pek-
ným elegantným kostýmom so sukňou
alebo nohavicami. Určite si
neobliekajte príliš krátke
šaty alebo niečo, čo by
mohlo pôsobiť až vulgárne.
Ak na pozvánke nemáte
uvedený žiaden konkrétny
dresscode ani iné požia-
davky, výber šiat je na vás.
Mali by lichotiť vašej po-
stave a zároveň byť po-
hodlné, aby ste sa mohli
bez problémov baviť až do
nasledujúceho rána. 
Doplnky prispôsobte šatám.
Čím výraznejšie šaty, tým
jednoduchšie šperky. Ak ste
zvolili jednoduchý strih šiat,
doprajte si výraznejšie ná-
ušnice alebo náhrdelník.
Celkový dojem môže vylep-
šiť aj kabelka. Vhodné sú
tzv. listové alebo clutchka-
belky menších rozmerov.

SVADBA JE NEPOCHYBNE SPOLOČENSKÁ UDALOSŤ A NA TÚ SA TREBA PATRIČNE PRIPRAVIŤ. VHODNÉ OBLEČENIE, OBUV,
ÚČES A DOPLNKY BY MALI BYŤ SÚČASŤOU TOHTO VÝZNAMNÉHO DŇA. AK STE AJ VY DOSTALI POZVÁNKU NA SVADBU,

KTORÁ SA USKUTOČNÍ V NAJBLIŽŠEJ DOBE A ROZMÝŠĽATE, ČO NA SEBA, STE NA SPRÁVNOM MIESTE.

Čo by sme si mali obliecť na svadbu }
pre svadobných hostí
mual

Každá svadba sa nesie v nejakom štýle, 
a to zvyčajne podľa predstáv nevesty a žení-
cha. Vaše oblečenie by s tým malo koreš-
pondovať. Možno máte na pozvánke
uvedené, aký dresscode sa očakáva. Ak nie,
aj tak je potrebné zladiť svoj vlastný štýl so
štýlom svadby. Štýl svadby môže predurčo-
vať už aj samotná pozvánka alebo miesto,
kde sa bude sobáš a hostina konať.

Ženy
Ženy si najviac potrpia na tom, čo majú oble-
čené. Svadba je jednou z príležitostí, ako
ukázať svoj vkus a vyparádiť sa. Pozor však
na to, aby ste nazatienili nevestu. Takže za-
budnite na biele šaty, zbytočne veľký výstrih
či priveľa extravagancie. Biele šaty sú vhodné
iba s nejakou potlačou  či výraznejším vzo-
rom. Šaty by ste nemali mať ani čierne. Ak
už čiernu chcete, zvoľte strih, ktorý nebude
pôsobiť smutne, resp. šaty ozvláštnite na-
príklad zlatými doplnkami. Určite už viete,
aké farby pristanú k vašej pleti a typu osob-
nosti. Vhodné sú najmä pastelové odtiene.
Čipka však asi nikdy nevyjde z módy a pod-
čiarkne ženskosť.
Na svadbe sú okrem mladomanželov 
v centre pozornosti každého svadobčana aj
svadobní rodičia. Pre svadobné mamičky sú
vhodné elegantné šaty či kostým. S nevestou
sa môžete zladiť nejakým spoločným do-
plnkom alebo mať šaty prispôsobené vý-
zdobe v sále. Podstatné je, aby vám sedel
strih šiat a aby ste sa po celý čas cítili po-
hodlne. Aj vy budete pravdepodobne chodiť
od stola k stolu a prihovárať sa ostatným
hosťom.
Možno sa vám dostalo tej pocty a ste zara-
dená medzi nevestine družičky. Ak vás po-
prosí, aby ste všetky družičky mali rovnaké
šaty, prípadne aspoň ich farbu, rešpektujte
jej vôľu. Každej družičke možno nepristane

Nič prehnane veľké si so sebou neberte.
Podobné pravidlá platia aj pre topánky. 
Na formálnu svadbu v kostole či 4* hoteli si
obujte topánky na vysokých opätkoch. Vy-
soké ihličky sa však na oslavu lásky niekde 
v záhrade nehodia. Vtedy radšej zvoľte na-
príklad sandáliky na platforme či nižšom
opätku. Ani na čižmy nemyslite, a to ani 
v prípade, ak by sa svadba naozaj konala za
účasti snehovej pokrývky. Bolo by to riadne
faux pas.

Muži 
Aj muži sa chcú páčiť, no pri výbere obleče-
nia na svadbu to majú predsa len o trošku
jednoduchšie. Ak na pozvánke nemáte
priamo uvedený dresscode „white tie“, pri
ktorom sa u pánov vyžaduje frak alebo žaket
alebo dresscode „black tie“, kde sa vyžaduje
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smoking, vystačíte si s dobre sadnúcim ob-
lekom. Najlepšie tmavý, čierny, no pokojne
aj tmavomodrý či sivý. Aj tu sa v prípade ko-
šieľ preferujú pastelové odtiene, vrátane
bielej. Dlhý rukáv je povinnosťou za každých
okolností a za každého počasia. V chladnej-
ších mesiacoch si môžete pod sako vziať aj
vestu. Okrem toho, že vás po vyzlečení saka
zahreje, stále pôsobíte elegantne. Oblek do-
plňte vhodnými doplnkami a ste pripravení. 
Práve doplnkami môžete vyjadriť svoj
vlastný štýl, ktorý by sa však nemal výrazne
odlišovať od štýlu svadby. Ide napríklad 
o vhodne zvoleného motýlika, kravatu, aktu-
álne sú veľmi obľúbené traky či farebné po-
nožky. Topánky (šnurovacie) by vám mali
ladiť s opaskom. Celkovo by ste však mali
ladiť aj so svojou partnerkou. Ako spojenie
medzi jej šatami a vami môžete využiť ko-
šeľu rovnakej farby alebo motýlika či kravatu
s rovnakým vzorom. Sako pekne oživí aj
dobre zvolená vreckovka do saka.
Ako šperk vám poslúžia hodinky či manže-
tové gombíky.
Pri menej formálnej svadbe môžete sako vy-
meniť za jeho športovejšiu verziu alebo
vhodný sveter. Kravata vtedy rovnako nie je
povinná a rozopnutý horný gombík na košeli
je povolený. Obliecť si môžete aj tzv. chino
nohavice so vzorovanou košeľou. Príliš ex-

travagantné vzory si však nechajte na inú
príležitosť, aby ste nepútali väčšiu pozor-
nosť ako ženích. K takémuto looku sú
vhodné aj tzv. deckshoes topánky nosené
bez ponožiek. 

Deti
Po neveste a ženíchovi asi najviac pohľadov
pritiahnu práve deti. Malé princezné a malí
elegáni sú jednoznačne na zjedenie. Výber
detského slávnostného oblečenia je dnes
takmer neobmedzený. V prvom rade by sa
však mali cítiť pohodlne. Veď aj ony sa budú
chcieť zabávať na parkete, skákať, šantiť a
pod. Takže skôr, ako im vyberiete tie naj-
sladšie šatočky s mašličkami a volánikmi či
krásne lakované topánky s mini oblekom,
myslite aj na nich. Zvážte, z akého materiálu
je oblečenie vyrobené, aby im nebolo príliš
teplo či zima, či ich nebude niečo niekde tla-
čiť alebo im niečo pri pohybe prekážať. Malé
dievčatká môžu mať pokojne aj biele šaty 
a hrať sa na nevestu, lebo pri nich je biela
farba v poriadku. Chlapcov nemusíte hneď
obliekať do smokingov, postačí aj pekná ko-
šeľa, prípadne polo tričko s golierom, k tomu
nohavice a pohodlné topánky.
Aj tu môžete celkový dojem vylepšiť do-

plnkami –  u dievčat napríklad kvetovanou
členkou do vlasov, u chlapcov malým motý-
likom či kravatou. 
Väčší si už do obliekania nedajú toľko
„kecať“. S nimi sa skúste dohodnúť na kom-
promise a vysvetliť im, prečo sa niektoré
druhy oblečenia na slávnostnú príležitosť,
akou je svadba, nehodia.

Aj pozvánka vám môže napovedať, v akom
duchu sa svadba bude niesť. Ak na nej zba-
dáte nejaký originálny motív či ľudový
prvok, môžete svoje šaty či oblek oživiť 
podobne ladeným doplnkom – náušnicami 
s ľudovým motívom, trakmi či ponožkami 
s po dobným zameraním. V prípade pozvánky
so zlatým písmom alebo trblietkami pôjde
asi o tzv. glamour svadbu v honosnom štýle,
kde sa bude všetko ligotať. Tam si môžete
vybrať výraznejšie šperky aj vy. Pozvánka na
hostinu niekde v prírode či stodole vám zasa
napovie, že si môžete dopriať napríklad le-
žérnejší účes či menej formálny oblek.
Ak si stále nie ste istí, čo by bolo vhodné si
obliecť, pokojne sa opýtajte nevesty so žení-
chom, jej družičky či jeho svedka, alebo sva-
dobných rodičov. Tým, že dodržíte určitý
dresscode, resp. prispôsobíte svoje obleče-
nie štýlu svadby, dávate najavo, že si vážite
pozvanie budúcich mladomanželov. W
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