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prověřených bílých košil s motýlkem 
a černých kalhot. Ale tzv. chytře nefor-
mální styl, tedy smart casual, v součas- 
nosti vede. Není třeba se ho bát, šláp-
nout vedle prakticky nemůžete.

Potvrzují to i námi oslovení dodava- 
telé. Petra Jordánová z PFAFF-SERVISu, 
který dodává vybavení pro hotely, res- 
taurace a gastronomické provozy, včetně 
profesního oblečení, například říká: 
„V poslední době jsou žádaným artik-
lem inovativní materiály a modernější 
pojetí – hodně se poptávají polotrika, 
jeansové či šambré košile, chino kalhoty, 
zástěry s laclem.“

Profesní oblečení v restauraci, kavárně nebo hotelu se samozřejmě 
v různých aspektech liší. Všude ale musí být především jednoduché, 
účelné a praktické. Z hlediska samotného nošení pak rozhoduje 
kvalita, pohodlnost a životnost. Jak všechny tyto aspekty skloubit, jsme 
se ptali několika expertů v oboru.

OOblečení pro hotel a gastro je slow 
fashion, stejně jako celá oblast reklamní-
ho oblečení, pracovních oděvů a firem-
ních uniforem. To znamená, že módním 
trendům příliš nepodléhá a často se nosí 
doslova do roztrhání.

HOTELOVÁ KLASIKA
Recepce hotelů, hotelové restaurace, 
ale také například lázeňské provozy, se 
pořád drží spíše formálního dress codu. 
Stále se tu nosí klasické košile a košilové 
halenky s dlouhým rukávem, obleky, 
kostýmky, případně dámské business 
šaty. V doplňcích vedou kravaty a šátky.

I v barvách je tento byznys konzerva-
tivní. U svrchního oblečení kralují tmavší 
odstíny, především pak šedá a tmavě mod- 
rá „navy“. Jediné uvolnění nastává v tom, 
že už se tolik neobjevuje černá barva. Ale 
u košil panuje opět zavedená jistota – 
jsou jednobarevné a bez kontrastů.

SMART CASUAL GASTRO
Více svěžesti si může dovolit gastro. Na 
vlně zájmu se vezou moderní koncepty 
a to vše s sebou nese jeden neopominu- 
telný trend: smart casual. Stále se samo- 
zřejmě najdou provozy, zvláště v segmen- 
tu luxusních restaurací, které se drží léty 
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Důležité je držet se přívlastku „smart“ 
a jít na to chytře. Tým musí nejen ladit 
dohromady (k tomu by ostatně klidně 
postačovaly i tmavě modré džíny a stej-
ná trička), ale vyplatí se zohledňovat 
také celou koncepci provozu.

NADČASOVOST
Jak říká produktová manažerka Jitka 
Toufarová z Altrevy: „Pokud zakoupíte 
módní triko v běžné konfekci, budou 
vaši zaměstnanci první rok vypadat vel- 
mi trendy. Ten stejný model ale už nekou- 
píte pro své nové kolegy, kteří nastoupí 
později, takže nejpozději do tří let z pů- 
vodního image vašeho hotelu či restaura-
ce nezůstane vůbec nic.“ Profesní obleče-
ní by mělo být především nadčasové.

Na každý kousek oblečení je nutné 
nahlížet z celkového pohledu a koncep- 
ce provozovny. Rozhodují barvy v inte-
riéru, vzory, atmosféra, převažující typy 
postav personálu, barvy loga apod. Per- 
sonál se přitom musí jasně odlišovat od 
hostů.

MÓDNĚ, ALE 
ERGONOMICKY
Také segment profesního oblečení ale 
několik posledních let podléhá diktátu 
módních trendů a detailů, v nichž se 
uplatňují renomovaní módní návrháři. 
Inovace se však zároveň řídí i nejnovějšími 
bezpečnostními, zdravotními a ergono-
mickými poznatky.

Trendem se proto stávají anatomicky 
tvarované díly, a to především u nohavic 
a rukávů. Objednat si tak například mů-

žete rondon z kvalitní látky, jehož střih 
umožňuje kuchařům naprosto volný po- 
hyb. Stejně fungují i různé vsadky a roz- 
parky podložené síťovaným materiálem, 
které zároveň skvěle ventilují.

JAKÝ VOLIT MATERIÁL
Profesní oblečení může svým vzhledem 
odpovídat nejmodernějším trendům, ale 
pokud nebude z kvalitního materiálu, 
moc dobrou službu na place ani v ku-
chyni neodvede. Materiály oblečení pro 
gastro a hotely by se měly především 
snadno udržovat, odolávat vysokým 
teplotám praní, být vysoce mechanic-
ky odolné a barevně a tvarově stálé. 
Zároveň by měly zohledňovat rostoucí 
nároky na komfort uživatele.

Produktová manažerka z Altrevy Jitka 
Toufarová k tomu říká: „Pro naše kolek-
ce volíme materiály, které byly speciálně 
vyvinuty pro pracovní oděvy a široce se 
používají v celé Evropě. Takové oblečení 
se pak po vyprání nesrazí a snadno se 
udržuje.“

Martin Huk, společník firmy SmartMen.
cz specializující se na prodej košil, dopo- 
ručuje: „Snažíme se vyhýbat košilím s pře- 
važujícím podílem polyesteru. Myslíme 
si, že si to zaměstnanci nezaslouží. Zá-
kazníkům doporučujeme košile z bavlny 
s úpravou pro snadné žehlení.“

Obecně platí, že většina základních 
druhů oděvů pro gastronomii se vyrábí 
ze směsových materiálů s hlavním nebo 
většinovým podílem bavlny a menši-
novým podílem polyesteru či několi-
kaprocentním podílem elastanu.

Náš
TIPMísto košile 

s krátkým  
rukávem pořiďte 
svým číšníkům 
a servírkám 
polo tričko. Je 
reprezentativní, 
levnější a lze 
ho jednoduše 
opatřit firemním 
potiskem  
nebo výšivkou. 
A nezapomínejte,  
že trička 
s reklamou na 
značkové nápoje 
dodavatelů budou 
vždycky vypadat 
lacině!
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SLIM FIT NENÍ  
PRO KAŽDÉHO,  
POMŮŽE MATERIÁL
Móda sice fandí zeštíhlování, ale gastro 
byznys jde už ze své podstaty proti to- 
muto trendu. Vypasované košile a halen- 
ky prostě nepadnou každému. I u veli-
kostí XXL pomůže praktické složení ma-
teriálu, tedy bavlna s elastanem. Takové 
oblečení se příjemně nosí a neomezuje 
v pohybu. Stačí i 3 % elastického vlákna 
a tkanina získá strečové vlastnosti, které 
jsou nejen příjemné na nošení, ale vyka-
zují i větší odolnost, například při praní 
v průmyslových prádelnách.

INOVACE A CENA
Ve vyšších cenových relacích se pak po- 
hybují inovační materiály, jako jsou na- 
příklad funkční tkaniny, které mají chladi- 
vý účinek, tkaniny odolné vůči roztržení 
(např. ramie) nebo tkaniny s antibakteri-
ální či nežehlivou úpravou. Cena přitom 

může být zavádě-
jící faktor, protože 
po zohlednění 
nákladů na údržbu 
a trvanlivost mo-
hou vycházet dráž 
naopak levnější 
materiály.

JAK ČASTO 
OBLEČENÍ 
MĚNIT
Důležitou roli 
v životnosti hraje 
spolu se správným 
výběrem profes-
ního oblečení a používáním přiměřené 
zátěže především údržba.

Pracovník v HOREKA byznysu by měl 
mít denně připravenou čistou pracovní 
uniformu. Běžně je tedy třeba počítat se 
3 komplety na osobu, což je například 
podle Petry Jordánové z PFAFF-SERVISu 

opravdu minimální 
množství, které 
by v této profesi 
měl mít člověk 
k dispozici.

Optimální 
obměna například 
u číšnických košil 
by měla být 1 rok, 
ale jejich životnost 
se přitom podle 
Martina Huka ze 
SmatMen.cz od-
haduje na 2 roky. 
Pokud předpoklá-
dáme praní 2× do  

týdne, za 2 roky to je až 200 pracích  
cyklů. Na barevných oděvech je ovšem 
časté nošení a praní znát už po 100 pra- 
cích cyklech. Důležitý při pořizování no- 
vého oblečení je také fakt, že výšivky 
oděvy přežijí, potisk naopak vydrží méně 
než samotný oděv.

Zvlášť malé restaurační 
podniky nebo hotely 

by se neměly bát detailů. 
Jejich obsluhující personál 

stylově zvedne na úplně jinou 
úroveň například barevný 
motýlek, kravata, bekovka 

nebo šle. Je to nápadný detail 
v odívání, který nestojí moc, 

nevyžaduje skoro žádnou 
údržbu a dokáže zázraky.

ĎÁBLA 
hledej

v detailu
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Podle Martina Huka by měla vypa-
dat údržba profesního oblečení tak, že 
péči o pracovní uniformy by měl zajistit 
zaměstnavatel. V hotelech by neměl být 
problém zajistit praní oblečení s ložním 
prádlem. Restaurace si proces musí na- 
stavit samy.

CO SI OHLÍDAT, ABYSTE 
NEPRODĚLALI KOŠILI
Námi oslovení dodavatelé potvrzují, že 
pro české hotely, restaurace, kavárny 
a ostatní gastro a hotelové provozy je 
při pořizování profesního oblečení stále 
hlavním faktorem cena, případně výše 
slevy. Znáte ale tu otřepanou a tisíckrát 
sepranou frázi: Nejsem tak bohatý, 
abych si kupoval levné věci... U profesní-
ho oblečení to platí na 100 %.

Kromě ceny byste měli zvažovat přede- 
vším kvalitu, pohodlnost a životnost tako-
vých oděvů. Martin Huk dodává: „Kdo na-
kupuje levně, například oblečení s nízkou 
gramáží, řídce tkané a často i nepadnoucí, 
ten nakupuje a objednává častěji. Dřív 
nebo později na to každý přijde sám.“
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VYBÍREJTE,  
AŤ NEPŘEBERETE
Na závěr připojujeme malé doporučení, 
co vše při pořizování profesního obleče-
ní zvažovat. Svého dodavatele se, kromě 
na cenu, také ptejte:

 jak se oděvy perou;
 jestli je schopný dodat oděv ve stejné 

kvalitě i při doobjednání (restaurace 
nenakupují oděvy s logem na sklad, což 
je logické i s ohledem na požadované 
velikosti);

 jestli dokáže oděvy upravit na míru 
(zkracovat, prodlužovat, případně šít 
nadměrné velikosti);

 jestli je možné si zapůjčit vzorky oděvů 
k vyzkoušení.

Za nejnáročnější považuje právě výběr 
a zkoušení Martin Huk: „V procesu poři- 
zování firemního oblečení považujeme 
za nejdražší položku čas strávený výbě-
rem a zkoušením nových oděvů a dále 
pak realizaci výšivky loga.“

V případě e-shopů je důležité sledo- 
vat, jestli je možné oděvy bezplatně vra- 
cet a vyměňovat.

Při zmínce pánské košile s krátkým rukávem se módní experti  
často otřesou odporem. A nedoporučují ji, ať už z bezpečnostního či 
estetického hlediska, ani seriózní dodavatelé profesního oblečení.

Dojem z obsluhujícího personálu stoupne o třídu výš, když košili 
s krátkým rukávem nahradíte košilí s dlouhým rukávem, byť 
vyhrnutým. Martin Huk, společník SmartMen.cz k tomu říká:  
„Dlouhý vyhrnutý rukáv košile vypadá prostě akčně.“ Tak zvané  
„roll-up“ rukávy u košil a rondonů začínají být „in“ i podle Petry 
Jordánové z PFAFF-SERVISu, která přidává vylepšení: „Roll-up rukáv 
u košil a rondonů je skvělá drobná vychytávka, díky které získáte pomocí 
pásku a druku z dlouhého rukávu během chvilky rukáv krátký.“

Buďte in,  
nenoste košile 
s krátkým rukávem.


