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TEXT  Monika Mudranincová
foTo  lukáš procházka, MF dnES

Č istírna Daja je v Praze 
považována tak trochu 
za VIP čistírnu. Slyšela 
jsem, že si k vám dávají 

oděvy módní návrháři, ale třeba 
i politici nebo herci. Je to tak?
Ano, to je pravda, ale nenazvala bych 
nás VIP čistírnou. Naprostou většinu na-
šich zákazníků tvoří dlouholetí klienti, 
kteří nám důvěřují a neváhají k nám jet 
klidně přes celou Prahu. Je ale fakt, a na 
to jsme velmi pyšní, že si k nám dávají 
oděvy pan prezident Václav Klaus s paní 
Livií, starali jsme se také dlouho o oble-
čení bývalého pana prezidenta Václava 
Havla a jeho ženy Dagmar. Chodí k nám 
všichni, jejichž „montérkami“ je perfektní 
oblek nebo dámský kostým. Za všechny 
třeba zpěvák Jiří Korn, herec Marek Va-
šut, módní návrháři Helena Fejková nebo 
Osman Laffita. 

Kdo je na oblečení háklivější 
– muži, nebo ženy?
Rozhodně muži. Když nám předávají 
své věci, je to pomalu, jako by se loučili 
s rodinným přítelem. Muži nemají tolik 
věcí jako ženy, ale když už si něco koupí, 
stojí to za to. Já to úplně chápu. Všechny 
ujišťujeme, že obavy nejsou na místě, že 
svůj oblek dostanou zpátky v perfektním 
stavu. 

Když se vám dostanou do ruky 
šaty za statisíce, bojíte se, 
ayste něco nepokazili? 
Rozhodně! Ten, kdo naši práci nezná, si 
myslí, jaká je to jednoduchá a voňavá zá-
ležitost, ale opak je pravdou. Je to kaž-
dodenní risk a stres, aby bylo vše dobře 
a včas hotovo. Když chceme dostát své 
pověsti, musíme se neustále učit a ne-
polevit. 

Co všechno to obnáší?
Základem je znát dobře různé materiály, 
zakázku při příjmu vyhodnotit, prohléd-
nout, zkontrolovat stav oblečení, vytipo-
vat možné poškození, prověřit správnost 
doporučení od výrobce a vše projednat se 
zákazníkem. Dále prohlédnout knoflíky, 
aplikace, korálky, kapsy, všechno obalit, 
ošetřit a nakonec zvolit ten nejšetrnější 
technologický postup. To dokážou jen 
nejlepší profesionálky, které v tomto obo-
ru dělají mnoho let. Pouze tak si můžeme 
dovolit čistit i to, co jinde třeba odmítnou, 
protože je to příliš riskantní: například 
péřové bundy, kůže a kožešiny, kravaty, 
kašmírové svetry a podobně. 

Jakou nejkurióznější věc 
jste našli v kapsách? 
Těch bylo! Kreditky, brýle, peníze... nej-
horší jsou ovšem pera a tužky, ty dokážou 

Dagmar JanatoVá ProVozuJe už DVaCet let 
čIStírnu DaJa, Která Je aSI neJVyhlášeněJší 

PražSKou čIStírnou. neJen Proto,  
že zDe Perou VěCI známým lIDem,  

ale hlaVně DíKy tomu, že JSou SPeCIalISté  
na ChouloStIVé oblečení.

Dagmar 
JanatoVá.
Ředitelka čistírny 
Daja pracuje v 
oboru už přes 
dvacet let. Podle 
ní jsou na  oblečení 
rozhodně háklivěj-
ší muži než ženy.  

Staráme se 
o oblečení 

i Klausovi

Do pyTlE nE!
JaK uložIt tePlé oblečení Po zImě, aby Se Vám neznIčIlo? 

Teplé bundy a kabáty, co si přivezete z čistírny, vyndejte z igelitu. Pokud byste je 
v něm nechali, připravujete hostinu molům – ti milují teplo, vlhko a tmu. Oblečení 
pověste nebo složte do skříně a přidejte buď cedrová dřívka nebo levanduli. Oboje 
moli nesnášejí. A zapomeňte na vakuové pytle. Ničí vlákna v prádle, mnohdy i ne-
návratně, takže prádlo má zlámaný vlas a nedá se vyžehlit. Na jaře a na podzim je 
vhodné prádlo vyndat, zkontrolovat, vyvětrat a přeložit. Naše babičky to tak dělá-
valy a jistě dobře věděly, proč.
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nadělat velkou paseku. Naštěstí jsme je 
vždy odhalili včas, ještě před čištěním. 
Ale abych odpověděla na vaši otázku - 
nejkurióznější nález byl asi prezervativ. 

Projevila se na vašem podnikání 
krize? Perou si lidé doma sami 
i věci, které patří do čistírny?
Krizí jsme za dvacet let, co pracujeme ve 
službách, zažili již několik. Lidé si ale uvě-
domují, že chtějí-li zachovat delší životnost 
a krásný vzhled oblečení, měli by ho dát 
do čistírny. Krize se spíš odrazila v tom, 
že zákazníci „chytračí“. Oděvy poškozené 
dlouhodobým používáním chtějí nahradit 
jako reklamaci. Velmi nás takový přístup 
mrzí. Naštěstí to jsou výjimky. Naší sna-
hou je udržet zákazníkovi jeho oblíbené 
oděvy v co nejlepším stavu. 

Co všechno můžeme 
v čistírně požadovat? 
Kromě standardního vyčištění, které ob-
sahuje příjem, předčištění, čištění, žehlení 
a zabalení, můžete chtít i tzv. doúpravy, 
jako je například apretace. To je techno-
logie, kterou docílíte toho, že oblek vy-
padá jako nový, protože odpuzuje prach 
a špínu. Nabízíme i impregnaci na zimní 
bundy. Užitečná je doúprava proti molům. 

Děláte také úpravy oděvů? 
Ano, všechny druhy – zkracování a pro-

dlužování délek, rozšiřování a zužová-
ní, zašívání děr, výměny zipů i podšívek. 
Úpravy oděvů nabízí v Praze většina čis-
tíren. 

Co používáte doma na praní vy?
Nejvíc jsem spokojená s tekutými práš-
ky. Občas se setkám s tím, že si mi ženy 
stěžují, jak jim tekutý prášek udělal bílé 
skvrny na černém prádle. Zjistila jsem, 
že to není práškem, ale aviváží. Takže 
pozor na dávkování. A když si nevíte 
rady, doneste věc do čistírny. 

Monika.Mudranincova@MFdnES.cz 

V čistírně Daja právě představují 
novinku: ekologický stroj  
na čištění oděvů i kůží  
úplně bez halogenů. 

většina čistíren v České republice 
používá synteticky chlorované 
uhlovodíky, tzv. perchlorethylen, 
který je klasifikovaný jako látka 
nebezpečná pro životní prostředí. 
americký stát kalifornie jako první 
přistoupil k zákazu jeho používání, 
ostatní státy navrhly obdobné právní 
kroky a čistírna oděvů daja je první 
u nás, která nabízí ekokologické 
čištění oděvů prostřednictvím 
tohoto nového stroje. v čem spočívá 
jeho ekologičnost? Systém k4 
je způsob čištění, který používá 
bezhalogenová rozpouštědla, tudíž 
je šetrný k životnímu prostředí. 
navíc má dokonce lepší čisticí výkon 
než perchlorethylen. látky jsou po 
vyčištění jemnější, hebké na omak 
a bez zápachu. 

lzE ČisTiT  
Ekologicky?

K daje 
chodí 
Korn, 
laffita
i vašut.


