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Dress Code – jak se vyznat 
v základních pojmech? 

 

I když je móda a oblékání velmi kreativní hra a osobitá 
záležitost, platí v oblékání i pravidla, je dobré znát a 
v případě potřeby dodržovat. Týkají se společenského 
oblékání a světa, kdy určitá znalost toho, co máte na 
sobě, vypovídá o vašem charakteru, respektu ke 
společenské události i o tom, jak se ve společnosti umíte 
orientovat. 

I když se vám to možná nelíbí, jsou v životě chvíle, kdy se 
etiketě a jejímu dodržování nevyhnete. I když nejsou na 
denním pořádku, akce jako jsou návštěvy divadel, 
slavnostních večírků, koncerty, plesy, vernisáže, důležité 
pracovní schůzky a večeře nebo svatby vás jednou za 
čas potkají. 

Všude tam se můžete setkat s předepsaným dress 
codem. Některé akce ho mají uvedený přímo na 
pozvánce, na některých se to neřeší, jinde je potřeba 
pro jistotu pátrat a dress code si předem ověřit, abyste se 
nedostala do trapné situace hned po příchodu do dveří.  

Tím, že budete v souladu s požadovaným dress codem, 
předejdete nepříjemným pocitům hlavně u sebe, ale i na 
straně hostitele, který má ke zvolení daného dress code 
svůj důvod. Je slušné to respektovat.  

Na tento pohled spousta žen zapomíná se slovy „Vždyť 
je to jedno, na mě přece nezáleží.“ 

Ale skutečně je to pravda? Jedna věc je, jak to cítíte vy 
a kde je v této větě vaše sebehodnota. To sem dávám 
úmyslně jako otázku pro vaše zamyšlení. Ale hlavně vám 
chci říct, že v pozvání na společenskou událost nejste 
sama. 

Je tu i strana, která událost organizuje – ať je to svatba, 
koncert, vernisáž. A pokud vás při pozvání požádá o to, 
abyste atmosféru akce podpořila vhodným oblečením, 
má to svůj důvod. 

Buďte respektující. Dress code lze dodržet a při tom 
nekupovat nové šaty a kvůli jedné události mít výdaje 
navíc. V šatníku můžete už předem mít kvalitní kousky 
oblečení, které vám v těchto chvílích skvěle poslouží a 
zároveň je budete moci nosit i na slavnostnější chvíle ve 
vašem životě. U velkých společenských událostí si 
můžete šaty půjčit.  
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 CO TO VLASTNĚ TEN DRESS CODE JE? 

Dress Code (neboli formální oblečení) je obecně 
uznávaným souborem a vzorem pravidel oblékání. 
Jedná se o určité standardy, které určují, jaké oblečení 
může být nošeno při dané situaci. Od společenských 
událostí, přes jednání úřadech až po zaměstnání. Je jiný 
pro určité kultury, akce apod. 
 
Je možné, že jste se s pojmem Dress code ještě nikdy 
nesetkala, a tak teď možná kroutíte hlavou, co že vám to 
tu vlastně povídám. Některým z vás toto slovní spojení 
zase možná nahání doslova hrůzu. Možná máte pocit, že 
se vás absolutně netýká. Tak nečekejte na to, až vám 
přiletí do cesty a buďte v obraze už teď.  
 
Minimálně tím ušetříte nervy, až přijde jednou nějaká 
pozvánka. Třeba tak, jako kdysi mojí kamarádce, co mi 
na poslední chvíli volala a měla z toho všeho nervy 
v kýblu. Než by se těšila na krásnou společenskou akci, 
cítila se totálně vyždímaně. 
 
 

 
Možná to totiž znáte taky… 
 
Jak je rok dlouhý, každý den je uspěchaný, honíte se 
z práce do práce, staráte se o domácnost, o děti. 
Společenské akce míjíte obloukem, raději zajdete 
s kamarády na sklenku vína v džínech, halence, saku a 
pohodlných teniskách.. Nebo dáte přednost poklidnému 
večeru s partnerem, při svíčkách a červeném vínu. 
Oblečení i pro tuto příležitost volíte hlavně pohodlné a 
takové, aby vám co nejvíce ve všedních dnech slušelo. I 
já to znám. Ale pak se přiblíží konec roku a začnou 
přicházet různé pracovní pozvánky na večeře a akce. 
 A třešničkou na dortu je, když domů přijde partner a 
donese pozvánku na společenské setkání vedení jeho 
firmy. Musíte si dát záležet, protože jako jeho doprovod 
prostě chcete zazářit. A tak zkoumáte pozvánku a 
všimnete si divně cizího pojmu… s údivem se podíváte 
na partnera a během chvilky vzduchem proletí otázka: 
„Nevíš sakra co je to dress code black tie?“  
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Proto vám chci přiblížit nejzákladnější pojmy, díky kterým 
se ve světě dress code neztratíte. A už vás nikdy 
pozvánky na společenské akce nemůžou rozhodit. I když 
si možná myslíte, že zrovna vy to teď nevyužijete, tak 
sejte pozor, znáte to heslo: Nikdy neříkej nikdy…  
 
Navíc obecný přehled k sebe-vědomé ženě patří, takže i 
když teď právě pozvánku na žádnou takovou 
společenskou akci nedržíte, je dobré být v obraze. A 
nebojte, nemusíte si je pamatovat. Jakmile přijde 
pozvánka na jakoukoli událost, kde je dress code 
vyžadován, víte, kde informace najdete.  
 
Takže směle do toho! 
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Základní pojmy, které vás už 
nepřekvapí 

WHITE TIE  

Nejdete-li na pozvánce tento výraz, tak vězte, že se 
jedná opravdu o velmi (ale VELMI) formální událost, kde 
se maximální formálnost vyžaduje i v oblečení. Je to 
prostě ten nejvyšší level. Je typický pro honosné akce, 
jako je například Ples v Opeře. Na takové akce většina 
z nás nechodí každý víkend. A možná, že takový 
požadavek na pozvánce nenajdete nikdy, ale kdo ví?  
 
Pokud na pozvánce uvidíte tento dress code, 
zapomeňte běžné na šaty nad kolena nebo na 
koktejlky. 
 
Nic jiného, než dlouhá večerní róba není povoleno. Vždy 
by měla být dlouhá na zem, často ze světlých a lesklých 
materiálů. Živůtek šatů bývá buď bez rukávů, nebo 
s hlubokým výstřihem. Nutností jsou i rukavičky, které 
byste neměla sundávat.  

Rozhodně se netrapte tím, že musíte takové šaty 
kupovat. Vydejte se v okolí do půjčovny šatů, kde vám i 
poradí, jaký střih šatů sedí nejvíc právě vaší postavě. 
K těmto noblesním šatům je vhodné zvolit pouze malou 
kabelku. 
 
Důležitý je celkový vzhled, který je potřeba doladit 
líčením a účesem. Vlasy si nechte od kadeřnice vyčesat 
třeba do zajímavého drdolu nebo spleteného copu. U 
líčení se přimlouvám za to, abyste si to dovolila a 
nechala se na tento typ akce nalíčit.  
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BLACK TIE 

Doslovný překlad tohoto pojmu je „černá kravata“. Je 
nejčastějším formálním oblečením pro velmi slavnostní 
příležitost, taková „nesmrtelná klasika“.  
 
Tento dress code se řadí také do vysoce formální 
kategorie (i když je trochu benevolentnější), a tak se od 
vás opět budou očekávat také dlouhé společenské 
šaty. Róba samozřejmě nemusí být striktně v černé 
barvě, můžete zvolit například tmavě modrou či fialovou. 
Barevnému provedení se meze nekladou. Vyhněte se 
ale neonovým a křiklavým barvám. 
 
Nutností jsou zavřené lodičky. Outfit můžete doplnit 
rukavičkami a šátkem přes ramena. K celkovému 
dotvoření dojmu malá kabelka a opět pěkně a zajímavě 
vyčesané vlasy nahoru, aby se vaše postava a silueta 
opticky zvýšila a vypadala jste ještě víc žensky a 
elegantně. 
 
Pokud se událost koná odpoledne nebo se jedná o 
menší společnost, nemusíte to s formálností zase až tak 

přehánět a můžete obléknout šaty sahající do půlky 
lýtek. 

CREATIVE BLACK TIE 

Je obdoba klasického Black tie. Takže se jedná opět o 
formální událost, kde se požadují dlouhé večerní šaty, 
nikoli však plesové, ty se očekávají u White tie. V 
podstatě platí to, co jsme si řekly už výš, s jednou 
zvláštností. Hostitel, od kterého jste dostala pozvánku na 
akci, vás slovem CREATIVE vybízí k tomu, abyste svůj 
oděv něčím oživila. 
 
Takže dostáváte prostor pro originalitu, fantazii a módní 
trendy. Je to příležitost, jak do velmi formálního stylu 
zapojit trochu kreativity. U creative black tie mohou být 
barvy výraznější než u black tie. Ideální je pak svoji 
kreativitu snahu o oživení směřovat k doplňkům nebo 
k materiálům šatů a aplikací. Můžete například zkusit 
luxusní dlouhé úplety, luxusní svetřík výšivkami či luxusní 
korzet v kombinaci s dlouhou sukní. 
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 FORMAL 

Tento pojem na pozvánce říká, že se jedná o 
odlehčenější verzi Black tie. Dámy v tuto chvíli mohou 
obléci dlouhé večerní šaty, ale i koktejlové šaty nebo 
elegantní kostýmek. Klasickými pouzdrovými šaty 
nemůžeme nic zkazit, takže jak by řekl klasik: „malé 
černé to jistí…“ 

SEMI-FORMAL 

U tohoto typu dress codu určuje oblečení i tak trochu 
doba, kdy se daná akce koná. Je-li začátek akce 
dopoledne nebo odpoledne do 18. hodiny, oblékají 
ženy většinou elegantní kostýmek nebo se nemusíte bát 
pěkných pouzdrových šatů. Pokud se akce koná po 
šesté hodině, oblečte si koktejlové šaty. Pokud o nich 
máte pochybnost, oblečte si malé černé.  
Pro tuto příležitost nejsou vhodné ani dlouhé večerní šaty. 
Požadavek na semi-formal dress code najdete nejčastěji 
na pracovních pozvánkách. Pokud na pozvánce není 
uvedeno, jak máte přijít oblečená, tak tímto stylem 
nešlápnete vedle. 
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COCTAIL 

Jak název sám o sobě napovídá, oblečeme na sebe 
krátké elegantní koktejlové šaty - koktejlky. Doplňte je 
lodičkami na vyšším podpatku a k tomu vezměte 
zajímavý šperk. Kabelku zvolte menší nebo přímo 
psaníčko. 
 
Pokud na pozvánce objevíte název Coctail chic, 
znamená to, že v sobě máte probudit ženu. Je to pokyn, 
že máte vyzdvihnout své ženské přednosti a využít 
ženských zbraní. Měla byste působit sexy, ale v žádném 
případě ne lacině nebo vyzývavě. V takových situacích 
zvolte glamour doplňky, například krajku a rudou rtěnku. 

SMART CASUAL 

Tento styl znamená, že nemáte být ani příliš formální, ani 
příliš ležérní. S tímto stylem se nejčastěji setkáte na 
vernisážích a výstavách. Ideální je obléci si zajímavou 
sukni s elegantní halenkou nebo zajímavé vzorové 
kalhoty s luxusní košilí. V obou případech jsou nutností 
podpatky.  
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Tento styl dává poměrně velký prostor pro vaši kreativitu. 
Máte široké pole působnosti pro ukázání vašeho vkusu a 
můžete si užít i módní hity. 

DRESSY CAUSAL 

Jedná se o tak zvanou nedbalou eleganci. Večerní akce 
vyžadují formálněji laděné oblečení než ty odpolední. 
Tento styl není příliš ohraničen, nicméně má stále působit 
elegantně, seriózně a uvolněně. Nebojte se 
experimentovat. Zapomeňte ale džíny nebo snad šortky. 
Měla byste vypadat elegantně, ale nepříliš formálně. 
Lesk a barvy nejsou limitovány. Můžete zvolit například 
kostýmek, zajímavé šaty, krajkový top nebo lesklou 
halenu. Zkuste být originální! 

BUSSINES FORMAL 

V tomto případě se jedná o oblečení, které využijete při 
pracovních schůzkách. Patří k němu sako a pouzdrová 
sukně nebo kalhotový kostým. Do něj samozřejmě košile 
nebo blůzka a lodičky na podpatku. Výška podpatku by 

měla být do 9 cm. Zároveň i barvy nesmí být křiklavé, ale 
spíš neutrální. 

BUSSINES CASUAL 

Jedná se o styl, který je běžně využíván v některých 
firmách (například v bankovním sektoru nebo 
v pojišťovnictví). Je to oblečení, co se nosí do práce, kde 
je stále požadován profesionální přístup. V tomto 
případě můžete nosit sukně, šaty i kalhoty. Ideální je sako 
a do něj lehké blůzky nebo košile. Doplňte outfit 
zajímavými doplňky. Zapomeňte na džíny, ty jsou někde 
povoleny maximálně v pátek. Pánové nosí košile nebo 
polo trička s ležérními svetry či sakem. 

 

  



 

9 | S t r á n k a  

 © 2019 Michala Měřínská www.michalamerinska.cz / www.magickyzenska.cz 

 

DRESS CODE: BONUS #1 k eBooku KOUZLA OBLÉKÁNÍ  

Možná to teď vypadá všechno moc složitě a možná se 
modlíte, ať na žádnou společenskou událost nemusíte jít. 

Na závěr tohoto bonusu vás uklidním. I ve výběru 
společenských šatů a outfitů nechte vyniknout svůj styl. 
Nešněrujte se do něčeho, v čem se vám celý večer 
bude špatně dýchat, budete nervózní a večer si 
neužijete. 

Vždy se snažte najít si svou vlastní cestu. Jde to i s tím, že 
dodržíte předepsaná společenská pravidla oblékání. 

Důležité je to, na co jsem kladla důraz v eBooku Kouzla 
oblékání: 

• Znát svůj styl. 
• Rozumět sama sobě. 
• Rozumět základním pojmům. 
• Spojit to všechno dohromady a nechat vyniknout 

svoji jedinečnost. 

 

Máte na to! Vím to už teď. 

Tak si další společenskou událost užijte a dovolte si cítit se 
na ni žensky a skutečně sama sebou. 

Míša 


