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Expert na etiketu:

Češi příliš nevoní 
a nosí špinavé boty
Krájí se brambora správně nožem nebo vidličkou? Je přípustné, aby žena platila za muže? 
A jací jsou vůbec Češi v konkurenci Britů, Francouzů či Italů? Taje bontonu prozrazuje 
průvodce etiketou a společenským chováním, pan Jan Holata z Hradce Králové.

Když si s Janem Holatou na přivítání podá-
vám ruku, zmocňuje se mě mírný neklid. 
Přece jen je to zkušený profesionál a svým 
diskrétním, leč zkoumavým pohledem 
hodnotí každý můj pohyb, gesto i volbu 
slov. Samou nervozitou upouštím propis-
ku. Vzápětí se pro ni automaticky ohýbám 
a v tom se mi dostane jemného pokárání. 
„To, že vám spadla tužka, není vůbec vaše 
věc. Já, jako muž, bych měl okamžitě při-
skočit a podat vám ji, ale vy jste mě před-
běhla,“ říká s úsměvem.

Vidíte, mně už to ani nepřijde, co si 
shodím, to si seberu.
Je to jeden z nešvarů dnešní společnos-
ti, mám ale pocit, že si za to ženy mohou 
bohužel tak trochu samy. Neočekávají již 
od mužů takovou pozornost a galantnost. 
Neočekávají, že jim partner pomůže do ka-
bátu, nebo že jim otevře dveře u auta. Den-
nodenně jsme svědky toho, že muž v do-
provodu partnerky automaticky zamíří na 
sedadlo řidiče a vůbec ho nezajímá, zda si 
žena bude do vozu sundávat kabát. Správ-
ně podle bontonu by měl muž své ženě, 
ale i zcela cizí ženě, spadlý předmět vždy 
ochotně zvednout. Pokud bychom ovšem 
seděli v restauraci a spadl vám příbor, tak 
to už je záležitostí obsluhujícího personálu.

S prohřešky proti etiketě se ve své 
praxi musíte setkávat často. Co vás 
dokáže nejvíce nazdvihnout?
Za roky, co se etiketou zabývám, jsem se 
naučil emoční zdrženlivosti, snažím se ne-
dávat nic najevo, neupozorňuji na prohřeš-
ky, nikoho nekárám. Často se sice setkávám 
s neúctou mužů vůči ženám, nebo mlad-
ších ke starším. Mrzí mě, když se muž ne-

chová jako gentleman a žena není dámou. 
Mnoho chyb se dělá také při stolování. Do-
volte mi uvést konkrétní příklad: V restau-
raci společně večeří šest lidí a jeden z nich 
ještě nedojedl. Je nepřípustné, aby obsluha 
začala prázdné talíře od ostatních spo-
lustolovníků odnášet. Celý stůl se zanáší, 
myšleno servírování jídel, najednou a stej-
ný postup je při tzv. debarasování. V praxi 
to znamená, že obsluhující personál vyčká, 
až dojí poslední spolustolovník a až potom 
může sklízet talíře ze stolu. Jako hosté ne-
vyžadujeme ani neočekáváme odnesení 
prázdného talíře od personálu dříve, pokud 
někdo u stolu ještě nedojedl. Často se chy-
buje také v držení příboru, nebo ve správ-
ném krájení brambor.

Na krájení brambor lze něco zkazit?
Když si chcete rozkrojit vařenou bram-
boru, udělejte to vidličkou. Jelikož etiketa 
zakazuje rozmačkat brambory do omáčky, 
měla byste správně k rozkrojení brambory 
použít vidličku. Má zpravidla tři hroty a při 
krájení tak vytvoří hrubší strukturu. Díky 
tomu se omáčka do brambory lépe nasaje, 
než v případě krájení nožem, který vytvoří 
čistý řez. Těchto pravidel etikety stolová-
ní je opravdu mnoho a dělá se v nich velké 

množství chyb. Důležitější pravidlo však je 
být taktní a neupozorňovat na chyby ostat-
ních.

Existuje nějaká univerzální rada, jak 
zapadnout na formálních akcích, na 
které člověk běžně nechodí a chce si 
ušetřit nepříjemné faux-pas?
Když si nejste s čímkoliv jisti, doporuču-
ji použít zdravý selský rozum. Ani člověk 
skutečně zdatný v oblasti etikety mnoh-
dy nemusí zareagovat na danou situaci 
správně, ať už kvůli nervozitě nebo jiným 
okolnostem. Ideální je zpočátku nepro-
jevovat přílišnou aktivitu a chovat se tak, 
jak se chovají ostatní. Trochu to zlehčím, 
když někdo udělá něco špatně a vy to po 
něm zopakujete též nesprávně, tak se tomu 
všichni maximálně zasmějete. Obecně však 
radím: pokud víte, na jakou společenskou 
událost jdete, připravte se na ni. Minimálně 
se pokuste zjistit, jaký je požadovaný dress 
code, uděláte tím dobrý první dojem. Když 
přijdete do společnosti v kravatě a po prv-
ním kroku do sálu zjistíte, že ostatní páno-
vé jsou bez ní, jen v rozhalence, tak není 
nic jednoduššího, než si kravatu sundat. 
Opačně je to ale problém. Představte si, že 
musíte shánět nejbližší obchod, kde si kra-
vatu koupíte. Komplikovanější situace by 
nastala, kdyby v dress codu byl vyžadovaný 
smoking a vy jste přišli pouze a jen v tma-
vém obleku.

Jak si v oblasti etikety stojí obecně 
Češi?
Oproti ostatním Evropanům máme poměr-
ně značný skluz - ať již mluvíme o soused-
ním Německu či Rakousku, Francii, Itálii 
nebo dokonce Velké Británii. Obecně se 

„Ženy byly odjakživa 
brány jako šperk, 
který muže zdobí.“
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čeští muži neumí správně oblékat, často 
chybují v pravidlech odívání na dané spo-
lečenské události. Velkým problémem je 
u nás také otázka základní hygieny. Nega-
tivně k tomu přispívá i poměrně rozšířené 
až laciné české dogma, že správný muž 
by měl „všichni jistě znáte“. Každý muž by 
o sebe měl pravidelně pečovat, neříkám 
nějak přehnaně, ale rozhodně by měl dbát 
o svůj vzhled, a to nemám na mysli jen o své 
tělo, ale i o své oblečení. Češi mají bohužel 
ve světě vizitku, že příliš nevoní a nosí špi-
navé boty.

To tedy nezní příliš pozitivně.
Spousta mých kolegů říká, že se u nás situ-
ace zlepšuje, já osobně ale místo vzestupu 
etikety pozoruji spíše mírný propad, a to 
jak u mladší generace, tak bohužel i u star-
ších ročníků. Připadá mi, že je to způso-
beno současnou chatrnou atmosférou 
v české společnosti. Prosazujeme více své 
osobní zájmy před zájmy celé společnosti, 
lidé začínají být méně otevření, a to etiketě 
bohužel neprospívá. Nemáme v sobě natu-
rel Francouzů či Italů, řekněme horkokrev-
nějších národů, které jsou přátelštější než 
my. Není to ale tak, že bych viděl jen nega-
tiva. Chci s tím bojovat, a proto pořádám 
kurzy etikety, kde mým klientům pomáhám 
osvojovat pravidla společenského chování. 
Z mého pohledu je etiketa důležitá součást 
vzdělání vyspělého, gramotného člověka. 
Netvrdím, že by měl každý znát diploma-
tický protokol, stačí úplné základy etikety. 
Je to podobné, jako když se člověk naučí 
číst a psát nebo, že přes přechod se necho-
dí na červenou.

Pravidly etikety se tedy nejen řídí-
te, dokonce je i vyučujete. Jak jste se 
k tomuto oboru dostal?
Etiketa mě přitahovala odmalička, vždyc-
ky se mi líbilo, když se k sobě lidé uměli 
chovat. Je to pro mě něco osvobozujícího, 
co mi pomáhá celý život a otevírá mi nové 
možnosti. Můj tatínek měl vždy vybrané 
chování a nenucenou noblesu, pracoval 
v cizině, a díky tomu měl možnost vstřebá-
vat pravidla společenského chování i v za-
hraničí. Hodně jsem toho od něj v mládí 
odkoukal.

Pravidla etikety jsou kvůli své slo-
žitosti pro mnoho lidí tak trochu 
„strašákem“, jaké situace s vámi vaši 
klienti nejčastěji konzultují?
Muži potřebují nejčastěji poradit s oble-
čením, tápou, jak se vhodně obléknout 
na danou společenskou událost. U žen je 
tato otázka také aktuální, ty naproti tomu 
hřeší tím, že se občas obléknou do něče-
ho, co není zcela vhodné pro jejich posta-
vu, takzvaně nejsou samy k sobě upřímné. 
Těch otázek je opravdu mnoho a já jsem za 
každou rád a těším se na ně.

Mě například vždycky zajímalo, jest-
li je dle bontonu přípustné, aby za 
muže platila žena.
Dříve nesměla žena do společnosti za žád-
nou cenu sama, potřebovala tzv. garde, ať 
už maminku, manžela nebo třeba bratra. 
Dnes je tomu jinak, žena může pozvat muže 
do restaurace a může za něj i zaplatit. Ne-
mělo by se tak dít v partnerském vztahu, 
v takovém případě by se měl účtu vždy 

chopit partner nebo manžel. Pokud však 
žena pozve muže, obchodního partnera na 
pracovní schůzku, tak za něj samozřejmě 
může i zaplatit, i když číšník pravděpodob-
ně donese účet muži. Pokud by se dáma 
chtěla tomuto vyhnout, měla by se omluvit 
s tím, že si odskočí na toaletu a v tichosti 
s personálem otázku placení vyřešit. Obec-
ně řečeno to ženy mají ve společnosti stá-
le ještě o trochu složitější. Odjakživa byly 
brány jako mužův šperk, který muže zdobí. 
Také se příliš neví, že by dámy, na rozdíl od 
pánů, v restauraci neměly být opřené zády 
o židli, vždy by měly sedět pouze v její první 
třetině a být za všech okolností narovnané, 
i když je to mnohdy ne zcela příjemné.

Pracoval jste na Pražském hradě, or-
ganizoval jste společenské akce na 
zámku v Lánech. Jak se jako odbor-
ník díváte na poslední roky poměr-
ně rozšířený zvyk chodit do divadla 
nebo do opery v modrých džínách 
nebo sportovním oblečení?
Nedávno jsem zavítal do Národního divadla 
a osobně se přesvědčil, že jít v riflích do 
sálu už skutečně není žádné tabu, i když 
je to proti etiketě, obzvláště v Národním 
divadle. To je další věc, která mě z mé po-
zice trápí. Některá pravidla etikety se tak 
rozvolňují, až zcela zaniknou nebo se při-
způsobí dnešní době. Pořadatel má v tomto 
případě právo nevhodně oblečené návštěv-
níky do sálu jednoduše nepustit. Divadla by 
měla tomuto předcházet a již na vstupen-
kách uvádět informace o společenském 
oblečení. Jistě si ještě živě pamatujete, kdy 
na předávání nejvyšších státních vyzname-
nání - Řádu bílého lva - dorazil nejmenova-
ný muž ve fleecové bundě. Názorná ukázka 
neúcty k tomuto vyznamenání, jednoduše 
neměl být vůbec puštěn do prostor Vladi-
slavského sálu Pražského hradu. Pravidla 
musí být respektována.

Jan Holata

• Narodil se 23. 11. 1976.

• Absolvoval Hotelovou školu 
v Poděbradech.

• Pracoval v prestižním 
michelinském hotelu Residenz 
Heinz Winkler v Německu.

• Nejvíce si odpočine se svými 
dvěma dětmi. Se svoji rodinou 
žije v Hradci Králové.

• Rád cestuje a poznává jiné 
kultury a národnostní odlišnosti.

Snad každý zná film Pretty Woman, ale už 
málokdo z nás si uvědomuje, že je to nejen 
„pohádka“ o lásce a jak chudá holka ke štěs-
tí přišla, ale zároveň jednoduchý návod pro 
obě pohlaví, jak by se gentleman měl chovat 
k dámě a naopak dáma chovat v přítomnos-
ti gentlemana.

V každé z nás se po celý život skrývá malá 
holčička. A o čem sní holčičky? O princi na 
bílém koni. I já měla stejný jasný sen. Postu-
pem času přišla realita a priority jsem mě-
nila jak bylo potřeba, se stejnou rychlostí 
jak přibývali roky. Stále jsem čekala na prin-
ce, o koně už tolik nešlo. Až přišla životní 
etapa s názvem „Princové vymřeli!“.

Jak se to mohlo stát? Trochu si za to ženy 
můžeme sami. I já podlehla modernímu 
trendu a z holčičky se proměnila v samo-
statnou nezávislou ženu, která všechno 
zvládne stejně jako muž ba co víc? Muže 
nepotřebuji. Prince, jak často pojmenová-
váme hodného a milého gentlemana, jsem 
nadobro přestěhovala zpátky do pohádek. 
Pravda, pomohli k tomu zkušenosti. Stejně 
jako s Julií Roberts na dostihových závo-
dech, když se k ní choval jistý právník zase 

jako k dívce z ulice. V tu chvíli ve vás dáma 
úplně umře, veškerá ženskost je ta tam a je-
diné co ze sebe dostanete je „vodprejskni“.

A dnes? Potkala jsem před časem Prince, 
dokonce na bílém koni, ale dámou jsem se 
musela znova naučit. Můj manžel je jeden 
z nejgalantnějších mužů na planetě. Na prv-
ním rande vyskočil z auta a otevřel mi dve-
ře od spolujezdce. Říkala jsem si, co blbne 
ten kluk? O to samé se chtěl pokusit, když 
zaparkoval před restaurací. Ale já vystře-
lila z auta takovou rychlostí, že ho chudák 
nestihnul ani oběhnout. Dveře restaurace 
jsem rozrazila, jak jsem tomu byla zvyk-
lá. Ve chvíli, kdy mi sundal kabát a pověsil 
na věšák, podržel mi židli, aby mě usadil, 
pochopila jsem, že to není on, kdo spad-
nul z Marsu, ale že já na Venuši byla příliš 
dlouho. Docvaklo mi, že pokud se chci cítit 
jako dáma, musím svému partnerovi dopřát 
prostor, aby mohl být gentlemanem. Nau-
čil mě jak elegantně vklouznout do kabátu, 
když mi jej podrží. Když dopiju skleničku, 
nesápu se po lahvi, abych si dolila.

Jeden můj chytrý kamarád mi jednou řekl 
„Holky naše, my víme, že si přezutí vašeho 
vozítka umíte zařídit sami, ale pro nás je ra-
dost to pro vás udělat“. Proto se tím řídím 
a moc ráda nechám mému muži prostor být 
mužem.

Sabina Kvak

Sabina Kvak
koordinátorka svateb 
a společenských akcí

Dámou vedle gentlemana
Teď v létě řada mužů řeší, jak se ve 
vedru obléknout elegantně, ale záro-
veň komfortně. Co byste jim poradil?
Doporučuji nechat si ušít letní variantu 
oblečení, která nemá takovou gramáž a je 
z lehčího, průdušnějšího materiálu – oblí-
bený je například len v kombinaci s viskó-
zou. Je lehčí, pružnější, nemačká se. Určitě 
se také vyplatí mít sako bez podšívky a ve 
světlé barvě, pokud to příležitost a denní 
doba konání pracovní schůzky dovolí. Exi-
stují rovněž tělová, neviditelná trička, kte-
ré dokonale sají pot a chrání před tvorbou 
mokrých skvrn na košili. To samé platí pro 
ponožky. Nadměrnému pocení nohou po-
máhají do jisté míry zabránit speciální pud-
ry. Důležité je také nenosit stejné boty dva 
dny po sobě, měly by se nechat vydýchat. 
Pro tuto příležitost doporučuji používat 
kvalitní cedrové napínáky, které řádně od-
sají vlhkost z boty.

Existuje něco, co byste si na sebe za 
žádných okolností neoblékl?
Asi pytel od brambor (smích). Občas se mě 
někdo zeptá, jestli jsem měl na sobě někdy 
tepláky, tak ano, měl. Dvacet let jsem aktiv-
ně sportoval a žádné oblečení mi není proti 
srsti, záleží na příležitosti. Když jedu s dět-
mi na kolo, také nepředpokládám, že bych 
si oblékl žaket nebo smoking.

Platí i ve vašem případě pořekadlo, že 
za dobře oblečeným mužem stojí vět-
šinou žena?
Já spíše preferuji přísloví, že za šťastnou že-
nou stojí milující muž (smích), ale souhlasím 
s Vámi. A je tomu tak i v mém případě.

Michaela Zumrová

Průvodce etiketou a vybraným chováním Jan Holata a koordinátorka svateb a společenských akcí 

Sabina Kvak (vlevo). Foto: Jakub Misík
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