
JAK UVÁZAT
KRAVATU

Uvažte si správně kravatu - ale jak?
Ukážeme vám, jak na to!

Každá kravata je jiná - existují v bezpočtu druhů látek, délek, šířek, barev 
a vzorů. V dnešní době je nošení kravaty spíše otázkou osobního vkusu než

nutností. Když však přijde formální příležitost, mnoho mužů si položí otázku:
Jak si vlastně znovu uvážete kravatu? A který kravatový uzel se hodí pro jakou

příležitost?
Našli jste perfektní kravatu do kanceláře, na večerní akci nebo na pohovor 

do vysněné práce?
Zde uvádíme pět různých uzlů včetně návodu, jak je uvázat.



JEDNODUCHÝ UZEL NA
KRAVATĚ

| Four-in-hand |
 

Tento klasický kravatový uzel se velmi
snadno váže, lze jej použít s jakoukoli
kravatovou tkaninou a je vhodný pro

všechny příležitosti. Jedná se o dlouhý 
a úzký uzel, který opticky prodlužuje

výstřih.

Pět jednoduchých kroků k dokonalému uzlu
1. Přiložte širší konec kravaty na užší konec kravaty těsně pod límeček košile.
 2. Přiložte širší konec kravaty na užší konec kravaty. Poté široký konec jednou
obtočte kolem úzkého konce kravaty. 
3. Široký konec kravaty přitáhněte za úzký konec tak, aby byl vlevo. Široký
konec kravaty protáhněte smyčkou shora a zároveň odtáhněte prst. 
4. Vezměte kravatu do ruky. Nyní držte úzký konec a trochu zatáhněte 
za široký konec kravaty, aby se smyčka utáhla. 
5. Vezměte kravatu do rukou. Nakonec přitáhněte uzel k hornímu knoflíku
košile a vycentrujte jej.



KRAVATOVÝ UZEL KENT

| Uzel Kent|
  

Tento malý kravatový uzel se velmi dobře
hodí k malému košilovému límci s úzkým
výstřihem. Je vhodný zejména pro vysoké
muže, protože kravata se s tímto uzlem
téměř nekroutí. Proto se váže až o 6 cm

déle než jiné uzly.

Čtyři jednoduché kroky k dokonalému uzlu
1. Nejprve umístěte širší a delší stranu kravaty kolem levé strany krku a otočte
tuto část tak, aby šev směřoval dopředu. 
2. Vezměte kravatu na sebe. Nyní protáhněte široký konec kravaty pod úzkým
koncem a umístěte jej zpět přes úzký konec kravaty. 
3. Vezměte kravatu do ruky a přetáhněte ji přes úzký konec kravaty. Nyní
držte úzký konec a trochu zatáhněte za široký konec kravaty, aby se smyčka
utáhla. 
4. Nakonec protáhněte širší konec vzniklou smyčkou a vycentrujte uzel.



MALÝ WINDSORSKÝ UZEL

| Windsorský uzel|
  

Tento oblíbený kravatový uzel je poměrně
velký, baňatý a velmi univerzální, ale

snadno se váže. Hodí se také pro všechny
příležitosti - pracovní, slavnostní i formální.

Šest jednoduchých kroků k dokonalému uzlu
1. Umístěte kravatu kolem krku tak, aby širší konec kravaty byl delší než užší
konec.
2. Umístěte širší konec přes užší konec, přidržte oba konce a vytvořte smyčku
tak, že širší konec stáhnete pod kravatu a přehnete ho. Široký konec přeložte
přes úzký konec, oba konce přidržte a na jedné straně vytvořte smyčku tak, 
že široký konec přetáhnete nahoru pod kravatu a přeložíte ho dopředu. 
3. Vezměte kravatu do ruky a přiložte ji k sobě. Umístěte široký konec 
na druhou stranu úzkého konce a vytvořte další smyčku tak, že široký konec
přeložíte přes kravatu a přehnete ji zpět. 
4. Přiložte široký konec ke kravatě. Široký konec položte vodorovně přes úzký
konec. 
5. Nyní dejte širší konec za kravatu, uhlaďte ho a zastrčte do vytvořené
smyčky.
6. Nakonec držte úzký konec, jemně zatáhněte za široký konec, aby se uzel
utáhl, a vycentrujte uzel uprostřed límce.



KRAVATOVÝ UZEL ROYAL
VICTORIA 

| Uzel Royal Victoria|
  

Tento uzel je rozšířením jednoduchého
uzlu na kravatu.

Je objemná a vyžaduje více místa na límci,
proto jsou výhodné široké límce košil.

Dvojitý uzel je vhodný zejména pro muže
spíše menšího vzrůstu, protože

několikanásobným přehnutím se kravata
zkrátí.

Pět jednoduchých kroků k dokonalému uzlu
1. Umístěte kravatu kolem krku tak, aby širší konec byl delší než užší konec. 
2. Kravata se zaváže. Nyní umístěte širší konec kravaty pod límec kolem úzké
části. 
3. Zopakujte krok 2 tak, že širší konec kravaty umístíte pod límec kolem úzké
části. 
4. Kravata se zavazuje za límec, pak široký konec přitáhněte mezi košili 
a kravatu a zastrčte jej do smyčky vytvořené dvojím přehnutím.
5. Nakonec uzel narovnejte, zatlačte ho uprostřed a zarovnejte ho.

 



UZEL ST. ANDREWS

| Uzel St. Andrews|
 Tento méně známý kravatový uzel se hodí

spíše pro slavnostnější příležitosti a do
kanceláře. Nejsnadněji se uzlíky pletou 

s vazbami běžné tloušťky a šířky. Výsledek
je střední a symetrický.

Osm jednoduchých kroků k dokonalému uzlu
1. Na začátku si kravatu umístěte kolem krku švem směrem ven a překřižte ji
vpředu tak, aby se úzká část nacházela nad širokou.
2. Kravata se zavazuje za krkem. Nyní umístěte širší část kravaty vlevo nad
úzkou část.
3. Pak širokou část jednou zezadu omotejte kolem úzké části.
4.Provlékněte širší část smyčkou na krku a umístěte ji doleva. 
5. Vložte do smyčky na krku. Nyní přeložte širší konec přes uzel vpravo.
6. Širokou část opět protáhněte nahoru smyčkou na krku. 
7. Špičku kravaty protáhněte uzlem.
8. Jemně stáhněte uzel dolů, přidržte jeho úzkou část a opatrně jej posuňte
směrem k límci košile.

 



DŮLEK

 
Důlek je malý důlek pod uzlem kravaty.
Vytvoří se tak, že se do středu látky pod
uzlem před utažením kravaty vtlačí malý

důlek. Kravata tak vypadá objemnější 
a uzel působí elegantně. Důležité: 

u potištěných látek nevydrží důlek příliš
dlouho. Hrubší a hrubší látky jsou

výhodné, protože zajišťují pevnější držení.
Nošení důlku ukazuje módní povědomí 

a vypadáte jako opravdový znalec
kravatových uzlů.


