
Znáte Office Attire?
Buďte taky OA!
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Ženy většinou zvládají oblékání do kanceláře na jedničku. Pro muže 
máme pár rad, protože nemusíte nosit jen oblek, pokud chcete vypadat 

profesionálně. Existují totiž cesty, jak vypadat sofistikovaně a přitom se cítit 
pohodlně. Na takzvaný office attire lze pohlížet jako na mladšího bratra 
business casual. Není natolik vytříbený, přesto vypadá skvěle a stylově. 

#liveIT

Jak na džíny? Džíny má v šatníku asi 
každý člověk, a i když ty odrbané, světlé nebo 
nepadnoucí, které máte již léta, vypadají dobře 
na volný víkend, do kanceláře rozhodně jděte 
v rovném střihu a jednobarevném denimu. Něco 
mezi indigem a černou je nadčasová, luxusní 
a univerzální záležitost. Při nákupu se ujistěte, 
že opravdu dokonale padnou a délka kalhot je 
asi tři centimetry nad zemí, když nosíte boty. 

Trička ano, ale jen správně! Tričko 
s límečkem se blíží potenciálu košile, ale pokud je 
něco, co nepůsobí dobře, jsou to veškeré variace 
na jachtařská, univerzitní nebo reklamní trička. 
Je sice dobré do luxusního trička investovat, ale 
raději se držte minimalismu. Nášivka se značkou 
na hrudníku nikoho neoslní, a pokud chcete 
výrazné námořnické pruhy, opravdu nejprve 
potřebujete jachtu. Klíčová slova tedy jsou jedna 
barva, žádná značka, dobře padnoucí, nikdy 
zvednutý límeček. I když by člověk předpokládal, 
že doba veksláků je pryč, tohle pořád někdo dělá. 

Co na nohy? Víte, proč jsou botasky tak pohodlné? 
Protože je géniové módy navrhli na běhání, aby se 

člověk nezranil. Na běhání v lese nebo po 
ulici, ale rozhodně ne jako součást office 
attire. Existuje široká řada elegantních 
tenisek a sportovních bot. Hledejte 
minimalistický design, nevypadá tak 
sportovně. Hladká obuv v čistých 
liniích z COSu nebo i bílé adidasky se 
hodí i k saku. Každopádně oxfordky 
z hnědé kůže jsou sázka na jistotu.

Nenápadný luxus doplňků
Jak bylo zmíněno, značka na triku nebo 
logo velké kočky ve skoku na botaskách 
nikoho neoslní. Ale luxusní aktovkou, 
koženým batohem, hodinkami nebo 
opaskem můžete zaprvé dokázat, že víte, 
co je investice, a zadruhé vám ulehčí ži-
vot. Nenápadný luxus je pojem označující 
velmi sofistikovanou vrstvu doplňků, na 
kterých sice není cena na první pohled 
vidět, nekřičí z nich loga, ale znalec a ele-
gantní gentleman je pořizuje kvůli sobě. 
Smýšlejte o nich jako o vyšitém monogra-
mu na vnitřní straně saka nebo manžetě 
košile. I když nejsou vidět, vy víte, že jste 
si dopřáli něco na vysoké úrovni. 
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