Květen 13., 2022

Jak nosit klobouky

Nechej na hlavě!
Klobouky dříve bývaly jedním z mála doplňků, který muži znali stejně dobře jako ženy (pomineme-li kapesní
hodinky). V dnešní době se alespoň v České republice na ulici často nevidí. Většinou si je spojujeme s
dostihovými závody, dovolenou u moře nebo lázeňskou kolonádou. Ale klobouk můžete nosit takřka kdekoliv.
Horké letní dny, které (doufejme) vyhlížíme, k jeho nasazení přímo vybízí. A ačkoliv se většina žen shodne,
že klobouky se jim ohromně líbí, málokterá najde odvahu vpustit je do svého šatníku. Vyhlašujeme
kloboukovou revoluci. Jdete do toho s námi?

Jak vybírat
Vynecháme teď cylindry a buřinky, ve kterých by člověk vzbuzoval spíše pousmání, a půjdeme se podívat na
módní trendy! U všech klobouků dejte pozor na velikost. Měly by vám správně sedět na hlavě –
nesmí příliš plandat ani tlačit, nebo dokonce na hlavu nedolehnout. Před výběrem klobouku změřte
obvod hlavy nad ušima a metr zbytečně neutahujte. Pokud se ocitnete v rozmezí dvou velikostí, vyberte tu
větší. Nabízí se také klobouky univerzální velikosti, které mívají přizpůsobivý elastický potní pásek. Pokud si
kupujete měkký plstěný klobouk, počítejte s tím, že se časem může jeho velikost zmenšit. Dbejte proto na
správné skladování, aby vám radost z originálního kousku dlouho vydržela.
Klobouk byste měli kupovat v kamenné prodejně, protože snáze odhadnete, zda vám bude slušet. Záleží na
spoustě faktorů v čele s tvarem obličeje, výškou a celkovým vzhledem postavy. Ženy oválného obličeje mají
vyhráno, slušet jim budou všechny tvary klobouků. Kulatému obličeji lépe sednou vyšší klobouky pánského

tvaru, které pomohou obličej opticky zúžit a prodloužit. Hranatý obličej naopak zjemní široká a větší
krempa. Ženy s drobnější postavou a jemným obličejem by měly dát pozor na příliš velké klobouky a širokou
krempu, ve které by se snadno „ztratily“.
Počítejte s tím, že nošením klobouku upoutáte oči svého okolí. Věnujte tedy zvýšenou pozornost zbytku
svého oblečení. Jistě chcete vypadat perfektně od hlavy až po paty. Nezapomeňte vyladit i make-up. Když
nasazujete klobouk výraznějších barev, uberte na make-upu a dalších špercích. Jeden výrazný doplněk
bohatě stačí.
Důležitý je také správný účes! Pokud vám z klobouku budou vykukovat jemné lokny, budete neodolatelná.
Můžete také vyzkoušet sčesat vlasy na stranu nebo splést ležérní cop. Pokud nosíte mikádo nebo středně
dlouhé účesy, zkuste si před nasazením klobouku nedávat vlasy za uši, ale nechte je volně splývat po obličeji.
Pod pokrývkou hlavy budou lépe vidět. Můžete nechat vykukovat patku nebo ofinu, což vypadá výborně u
kontrastních barev vlasů a pokrývky hlavy. Záleží samozřejmě na střihu klobouku i konkrétním účesu.
Majitelky krátkých vlasů by měly vyzkoušet pánské varianty klobouků. Ty můžete posadit více dozadu nebo
je naopak narazit do čela.

Klasika jménem slamák
Pokud s nošením klobouku začínáte, osmělte se díky slamáku. Klasický slaměný klobouk s černou
nebo jednoduchou stuhou a krátkou krempou vám bude slušet při cestě do práce, na nákup nebo odpolední
kávičku na zahrádce. Skvěle doplní jednoduchý outfit džínů a tílka či trika. Nasadit ho můžete i ke
květovaným vzorům – tunice či šatům. Pokud se chystáte na grilovačku nebo zahradní party, bude to skvělá
volba. Rozhodně se vyhněte kombinování slamáku s elegantními nebo formálními svršky.
Ani slaměné sombréro nebo chcete-li klobouk se širokou krempou, která volně splývá dolů, není v
letní sezóně přešlapem. Doplňte jím dlouhé splývavé letní šaty, nasaďte výrazné sluneční brýle a můžete
vyrazit k vodě i do ulic. Jestli nepatříte k romantickým duším, zkombinujte slamák s džínovými kraťasy, bílou
košilí a teniskami.

Fedora
Pokud jste tento název nikdy neslyšeli, pravděpodobně nepatříte k fanouškům gangsterek. Proslavila ji
Sarah Bernhardt ve stejnojmenném francouzském divadelním představení. Dříve byla nezbytným
doplňkem všech mužů, dnes se dostává také do ženského šatníku. Jedná se o klasický plstěný
klobouk s vysokou tvarovanou korunou. Krempa se dá různě tvarovat nebo nosit rovně. Může být
začištěná, prošívaná i bez jakékoliv úpravy. Zdobit ji může látkový či kožený pásek. Fedoru nejčastěji
seženete v černé barvě, ale za zkoušku stojí i velbloudí hnědá nebo šedá.

Pokud nechcete vypadat jako Al Capone nebo Indiana Jones, měli byste tento klobouk spárovat se správným
oděvem. Protože se původně jednalo o mužskou pokrývku hlavy, bude dobře pasovat k tzv. tomboyskému
(klučičímu) stylu oblečení. Nejlépe vypadá s bundou, sakem či kabátem, doplněná o barevně ladící šátek či
pašmínu. Už to napovídá, že fedora nebude tím pravým kloboukem pro horké letní dny. Jedná se o vintage
kousek, proto ho spárujte s klasickými, jednoduchými svršky. Vyhněte se přehnaným vzorům, ale také
proužkům. Také se rozhodněte, zda si nasadíte fedoru, nebo sluneční brýle. Nechcete přece vypadat jako
příslušník mafiánského klanu.

Trilby
Je jakýmsi nástupcem fedory. Poznáte ho podle kulatého tvaru a nižší koruny, která se směrem
vzhůru zužuje. Krempa bývá švihácky zakřivená. Své jméno získal díky populárnímu románu francouzskobritského spisovatele George du Mauriera „Trilby“ z roku 1894, který vypráví o skupině fiktivních umělců
žijících v Paříži. Když na motivy této knihy vznikla divadelní hra, objevil se tento fešácký klobouček na
prknech, která znamenají svět, a módní hit byl tady!
V poslední době je stále oblíbenější u mužů, kterým pomáhá upoutat pozornost a třeba i získat několik
centimetrů výšky navíc. Hodí se pro menší a středně vysoké postavy. V létě jej unosíte k džínám, kraťasům a
teniskám. Ale ani s chladnějším počasím jej nemusíte zavrhovat. Švihácky doplní sportovně elegantní styl –
hodí se ke košili, polokošili i jednoduchým kardiganům. V chladnějších dnech si jej můžete nasadit k
ležérním blejzrům a sakům, výborně bude vypadat také k džínám a košili.

Klobouky s širokou krempou
Tyto klobouky vás nejlépe ochrání přes horkými slunečními paprsky. Kromě toho vypadají luxusně
a elegantně. Inspirujte se věčnou módní ikonou Audrey Hepburn a buďte za hvězdu. Na výběr je plno
materiálů i barev, jednoduché linie, klobouky s mašlí či stuhou. Slaměné nebo elegantní látkové. Vyhrajte si
s barevnými kombinacemi. Jednoduchý základní klobouk můžete proměňovat díky ozdobným sponám i
stužkám. Extravagantní ozdoba hlavy pak krásně doplní jednoduché letní nebo večerní šaty.
V podzimních a zimních měsících určitě vyzkoušejte filcové klobouky s širokou krempou. Budou vypadat
perfektně k elegantnímu saku nebo kabátu vyrobenému ze stejného materiálu. Nebojte se barev, které
korespondují s chladným počasím. Nádherná a módní je kombinace hořčicové s vínovou. Pokud chcete
upoutat pozornost, nasaďte klobouk se širokou krempou ke krátké kožené bundě, přiléhavým kalhotám a
kotníkovým botám na podpatku. Vše by mělo barevně korespondovat, jen pod bundou může vykukovat
kontrastní halenka.

Tím to nekončí
Jemnou eleganci na každodenní nošení městskými uličkami představují zvonky – přiléhavé klobouky s
krempou i bez. Ty se hodí i pro jemné, drobnější obličeje. Nenásilně doplní kabáty, ale budou vypadat dobře
i ke svetrovým šatům nebo delším tunikám. Pro elegantní dámy i streetwearové dračice se hodí barety.
Pořídit je můžete v pestrých barvách, díky nimž vás na ulici nikdo nepřehlédne. Zkombinovat je můžete i s
obyčejným svetrem a džínami. Baret bude slušet i ženám s krátkými vlasy či drobnějším obličejem.
Dlouhovlásky se nemusí bát ani dámských bekovek. Jak baret, tak bekovka ale vyžadují správné nasazení na

hlavě, abyste nevypadali jako „pražští pepíci“.

