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I. STŘÍHÁNÍ VLASŮ 

1. Podmínka dokonalého střihu, nářadí a pomůcky 

 sledovat módní trendy, zdokonalovat se studiem  

 účastnit se veletrhů, soutěží 

 přizpůsobit střih tvaru obličeje a tvaru hlavy, zakrýt nedostatky - např.: odstáté uši 

 dbát přirozeného růstu - na krku, nad čelem 

 rozpoznat druhy vlasů - jejich hustotu, kvalitu - určit správnou techniku střihu 

 přizpůsobit střih charakteru zákazníka 

 řádná konzultace a poradenská služba, doporučení vhodného střihu pomocí časopisů, 

fotografií, případně pomocí PC 

 při diagnóze určit stupeň narušení - podle toho zkracovat poškozené konce, u silně 

narušených vlasů např. odbarvováním, melírováním – nepoužívat plastický střih 

Druhy vlasů – použité nářadí - každá skupina vyžaduje jiný postup a techniku stříhání  

 poddajný - nůžky, břitva, efilační 

nůžky 

 hustý - břitva 

 tvrdý - břitva, afilační nůžky 

 jemný - nůžky  

 rovný - nůžky, břitva 

 zkadeřený - vlnatý - nůžky 

Záleží také na hustotě vlasů, zda použijeme techniku prořeďování, nebo jen tupý střih. 

Nářadí a pomůcky – vše vždy čisté + dezinfekce  

 nůžky cca - 5,5 cm, břitva na plastický střih nebo seřezávač, efilační nůžky 

 hřebeny – úzké, široké 

 pinety (skřipce) na přidržení vlasů jednotlivých partií 

 el. strojek na stříhání 
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2. Techniky stříhání vlasů 

 zkracování – nůžkami přes prsty nebo do dlaně – tupý střih 

 do ztracena – nůžkami přes hřeben  

 použití el. strojku – do ztracena , do hola 

 prořeďování, krácení – nůžkami – klouzavým střihem 

 prořeďování – efilačními nůžkami – odlehčení, zeslabení 

 krácení, prořeďování – břitvou nebo seřezávačem > plastický střih 

 krajkování – zkracování nůžkami, odlehčení  

 piketáž – prořeďování  

 nástřihy  

 

3. Pracovní postupy pánských střihů 

 do hola 

 do vytracena – klasický střih 

 na ježka 

 plastický střih 

 tupý střih 

 mix střih 

 

Druhy zástřihů 

 rovný – směřuje ke koutku oka 

 šikmý - směřuje k nosu, či k ústům 

 krátká > dlouhá špička – vytvoříme  jen břitvou 

 krátká > dlouhá kotletka – vlasy a vousy tvarujeme do špalíčku dle přání zákazníka  

 

Zástřih zaholíme strojkem bez nasazení plastové hlavice na stříhání. 
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Pánský klasický střih – strojkem do vytracena 

 začínáme na temeni: určíme si základní délku nad čelem – nůžkami – postupujeme jako 

u zkracování vlasů 

 vlasy držíme mezi prsty (ukazovák a prostředník)  

 postupně přidáváme prameny vlasů – přes temeno 

 na postranní partie u uší a na krku použijeme elektrický strojek, předtím si ale vlasy 

zkrátíme (pokud je třeba) – nůžkami přes hřeben  

 zvolíme si zástřih > dle přání zákazníka, lze také do vytracena 

 v týlní části hlavy: připravíme si hlavici tak, aby byla vyšší – vlasy tedy delší > po 

ostříhání, dříve se nasazovaly hlavice č. 3, č. 2, č. 1. Vždy tou nižší hlavicí postupujeme 

od krku do poloviny předchozího střihu. Strojek vedeme tak, že ho postupně odkláníme 

od hlavy. 

 vezmeme hřeben a nůžky a opravíme přechody – mezi zpracovanými vlasy – nůžkami 

přes hřeben 

 husté vlasy na temeni: můžeme prostříhat efilačními nůžkami 

 pokud používáme při práci el. strojek – pracujeme na suchých vlasech! Dbáme na 

bezpečnost práce! 

 zákazníkovi lze umýt vlasy po stříhání i před stříháním, ale při práci se strojkem musí 

být vlasy již suché! 

 

Plastický střih pánský 

 diagnóza vlasů + konzultace se zákazníkem 

 umytí vlasů  

 učešeme do budoucího tvaru 

 nejprve si určíme základní délku - kontury    

          kolem obličeje délku nad čelem, na krku.  

          Pramen si uchopíme mezi palec a ukazovák  
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 vlasy lehce seřízneme. Na temenní části a nad čelem – vlasy necháme delší - dle 

požadovaného střihu. Postupně přidáváme jednotlivé pramínky a postupujeme přes 

temeno k týlu u uší a na krku - pokud si zákazník přeje, můžeme ponechat delší nebo je 

zkrátit – nůžkami přes hřeben. 

 nůžkami a krajkováním provedeme křížovou kontrolu 

 upravíme zástřihy a provedeme foukanou ondulaci do tvaru 

Tupý střih – zkracování 

Umyté mokré vlasy tupě zkracujeme nůžkami přes prsty od předních partií – postupně 

přidáváme prameny a pokračujeme přes temeno + postranní partie. Nakonec se věnujeme týlní 

části hlavy a partii u uší – použijeme techniku nůžkami přes hřeben. Na krku upravíme do 

zástřihu na ,,Havla“. U uší postupujeme dle požadovaného zástřihu. Začistíme strojkem 

chloupky na krku a u uší. Provedeme křížovou kontrolu + foukanou ondulaci. 

Mix střih 

Zahrnuje různé techniky střihů. Ke zkracování používáme břitvu na seřezávání, prořeďování 

vlasů. Použijeme strojek do vytracena + u uší a na krku, k navázání jednotlivých partií 

použijeme krajkování. Zakončíme křížovou kontrolou. 

Stříhání do hola 

 určíme si základní délku podle přání zákazníka 

 úplně na kůži či 0,5 mm – podle výšky vlasů si připravíme výšku hlavice 

 začínáme stříhat proti směru růstu vlasů – vždy od čela k temeni 

 pokud jsou vlasy příliš dlouhé – nejprve si zkrátíme vyšší hlavicí, při práci  

se strojkem se vždy vracíme na táž ostříhaná místa, do poloviny střihu, abychom žádné 

vlasy nevynechaly 

 nakonec začistíme chloupky na krku, u uší, v uších apod. 

 zákazníkovi lze nabídnout umytí hlavy, nikdo nemá rád, když ho „koušou“ vlasy 

Stříhání na ježka 

 při zkracování předních a temenních partií si lze pomoci elektrickým strojkem 

 určíme si základní délku po celé hlavě  

 potom snížíme velikost hlavice a stříháme u uší a na krku do vytracena tak vysoko, jak 

si zákazník přeje 

 nižší hlavicí zkrátíme do poloviny střihu 
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 strojkem na krku a u uší odkláníme – postupně 

 začistíme chloupky na krku a u uší 

 

4. Pracovní postupy dámských střihů  

1) Plastický střih 2) Tupý střih 3) Top střih  

 

Dámský plastický střih 

Vlasy do sebe zapadají, jsou proředěné. Tento 

způsob střihu je u zákaznic velice oblíbený. 

Takto sestříhané delší vlasy vydrží dlouho a tvar 

je stále pěkný. Kratší vlasy jsou vzdušné, lépe se 

upravují. Plastický střih používáme pouze u 

hustých, pevných vlasů, nebo při prořeďování 

některých partií kontur obličeje. 

 

 pracujeme na umytých mokrých vlasech  

          seřezávací břitvou nebo seřezávačem 

 čím větší tlak břitvy, tím kratší řez 

 

 vlasy učešeme do budoucího tvaru účesu, zvolíme si základní délku na krku a kolem 

kontur obličeje, u uší 

 vše musí na sebe navazovat 

 prameny vlasů máme v levé ruce > táhneme ho tím směrem, kterým potřebujeme – 

kolmo od hlavy 

 postupně si přidáváme kolem celé hlavy pramínky, které zkracujeme na potřebnou 

délku. Základní délku na krku + postranní partie + nad čelem můžeme zarovnat 

krajkovým střihem či rovně. 

 po proředění a zkrácení všech vlasů použijeme křížovou kontrolu 

 porovnáme jednotlivé délky obou stran hlavy – nad ušima 
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Dámský tupý střih 

 po diagnóze vlasů, určení budoucího účesu, umyjeme vlasy vhodným šamponem, 

ošetříme regenerátorem, poradíme zákaznici s domácí péčí o vlasy 

 vlasy si rozdělíme do několika částí pomocí pinet či skřipců 

 určíme si základní délku na krku, kolem obličeje a u uší – vše musí na sebe navazovat - 

postupujeme po centimetrových pramíncích týlní části hlavy – nůžkami  

do dlaně 

 přes temenní část přední partie – nůžkami přes prsty + partie u uší - vše do sebe musí 

zapadat 

 porovnáme oba zástřihy a délky, poté následuje křížová kontrola 

Dámský top střih 

Jedná se o kombinaci několika technik střihů, např. 

plastický střih + tupý + krajkování, případně - 

el. strojek na krku do vytracena + piketáž, prořeďování 

efilačními nůžkami, nástřihy. 

 pracovní postupy jsou podobné jako u plastického  

          či tupého střihu 

 záleží na nás, kdy a kde vybereme způsob  

          prořeďování a zkracování  

 někomu se dobře pracuje se seřezávací břitvou, někdo používá piketáž, klouzavý střih 

nebo efilační nůžky - vždy je potřeba zhodnotit hustotu vlasů, charakter zákaznice, tvar 

obličeje, tvar hlavy,… 

 piketáž – prořeďování hustých vlasů - pracujeme špičkami nůžek - uchopíme  

si pramen 3 x 3 cm mezi prsty > špičkami nůžek stříháme pouze některé vlasy  

asi v jedné třetině délce pramene 

 krajkování – pramínek vlasů uchopíme mezi prsty > špičkami nůžek zkracujeme do 

tvaru krajky, vlasy lépe zapadají, odlehčují tupý střih 

 klouzavý střih – je zkracování a prořeďování, zároveň nůžky vedeme po směru růstu 

> musí být velice ostré, jinak to zákazníka tahá vlasy, klouzavý střih nahrazuje pracovní 

postup práce s břitvou 
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5. Stříhání dětí  

Stříhání dětí vyžaduje opatrnost, trpělivost  

a zručnost. Nepoužíváme el. strojek ani břitvu, abychom 

dítě neporanili. Nůžky vedeme od obličeje. Malé děti se u 

kadeřníka bojí, pláčou, nesedí klidně. Je třeba je zabavit, 

uklidnit, povídat si s nimi. Plášť na stříhání můžeme být 

barevný. Vždy použijeme dětské křeslo na stříhání. Dítě 

lze také ostříhat matce na klíně, pomůže vám se spoluprací 

dítěte. To se cítí u matky v bezpečí. Tato práce je ale pro 

nás fyzicky náročnější. 

 

Pracovní postup stříhání malých dětí: zkracování nůžkami přes prsty, nůžkami do dlaně,  

zarovnat vlasy na krku a u uší.  

 POZOR na blonďáčky, je všechno vidět!  

U větších dětí – můžeme pracovat nůžkami přes hřeben nebo strojkem. Dívčí  

a chlapecké střihy – se řídí módou, sportem, nezestaršujeme. Pokud je přání zákazníka opravdu 

výstřední – ostříhat na punk, vyholit půlku hlavy – vyžádejte  

si souhlas rodičů (přes mobilní telefon a podobně), přejdete tak dalším nepříjemnostem. Vždy 

se snažíme o kompromis mezi přáním rodičů a mladého zákazníka. Kadeřník musí  

být současně psycholog. 

6. Stříhání vlasů - přihlédnutí k různým zvláštnostem 

 při diagnóze vlasů jednou rukou pročesáváme vlasy a druhou jedeme po hlavě - zjistíme 

tak nedostatky hlavy, krátké vlasy lze pročesat proti směru růstu - odhalí se tím další 

nedostatky na pokožce: 

 1) kožní novotvary – bradavice, znamínka – musíme být velice opatrní, abychom  

je při česání nenarušily! Je to velice nebezpečné.  

 2) jizvy – vlasy nad jizvou necháme delší, aby jizvu zakrývaly 

 3) odstáté uši – vlasy nechat delší přes uši a za ušima nestříhat, nechat jimi vyplnit ten 

prostor  

 4) vysoké čelo – kouty - ofinu ponechat delší 

 5) prohlubně – vlasy ponechat delší v místě prohlubně, střih musí na sebe navazovat 

tak, jako by tam nebyly 

 6) boule – nezkracovat moc, aby tam vlasy netrčely, zakrýt delšími vlasy a vhodnou 

délkou střihu 

Při každém střihu se snažíme zakrýt nedostatky a vyzdvihnout přednosti! 
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II. NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORBA 

1. Technika práce náročného účesu   

Před tvorbou musíme zjistit:  

 k jaké příležitosti je účes určen 

 jaké bude mít zákaznice oblečení 

 jakou má zákaznice představu 

 jaký bude tvar účesu 

 jakou požijeme vlasovou ozdobu či příčes 

Základ kvalitního provedení náročného účesu tvoří 

dokonalý střih. Barvou vlasů můžeme zvýraznit celý účes 

nebo jen jednotlivé partie. Nezapomeneme použít vhodný 

fixační přípravek – např. pěnová tužidla se silnějším 

účinkem.  Podkladem může být vodová ondulace, 

natáčíme do tvaru účesu, zvolíme vhodnou šířku natáček, 

po vysušení můžeme přefoukat některé partie přes kulatý 

kartáč. Při konečné úpravě vlasy pročešeme a 

prokartáčujeme do tvaru účesu. Některé partie musíme 

natupírovat.  

Postup tupírování a zpracování účesu – oddělíme úzký 

pramínek vlasů, držíme ho kolmo od hlavy, tupírovacím 

hřebenem stlačujeme vlasy k pokožce proti směru růstu. 

Pramen zafixujeme u hlavy vhodným lakem na vlasy, 

necháme zaschnout a z vrchu vlasy pročešeme kartáčem 

na společenské účesy, spodní vlasy zůstávají natupírované. K upevnění jednotlivých partií 

použijeme sponky, vlásenky, ozdobné malé skřipce. Dokonalý účes závisí na zvládnutí 

techniky a fantazii kadeřníka! 

2. Společenské účesy 

Ke slavnostním příležitostem – 

návštěva divadla (koktejlové účesy), 

plesu, promoce, svatba, maškarní 

ples,… Účes musí vždy ladit 

s charakterem zákaznice, oblečením, 

líčením, zhodnotíme použití 

vlasových ozdob, příčesků. Základem 

je dobrá poradenská služba, zkouška 

účesu, zvláště u svatebních.  

Koktejlové účesy jsou méně náročné – 

tvoříme je z foukané ondulace, doplníme případně barevnými gely, laky, malými ozdobami. 
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3. Soutěžní účesy – jsou dány soutěžními podmínkami. 

S těmi jsme seznámeni před začátkem práce. Každá 

soutěžní disciplína je hodnocena odbornou komisí. 

Soutěže mohou být různých stupňů – učňovské, okresní, 

krajské, celostátní, mezinárodní. Úspěch v soutěži závisí 

na dobrém výběru modelu:  

1) kvalitní vlasy, ne příliš husté, ne příliš tvrdé – tvárné 

2) bezchybný růst na krku a nad čelem  

3) rovnoměrný tvar obličeje a hlavy – bez nedostatků  

4) souměrná postava a ladná chůze  

Při zkouškách před soutěží, kterým věnujeme dostatek 

času, musíme pod vedením mistra, trenéra, připravit  

i vhodné oblečení, líčení, šperky, vlasové ozdoby, 

příčesy, účesy si průběžně fotografujeme, abychom byli 

řádně připraveni. 

 

4. Příklady soutěžních podmínek  

Denní účes – účes bude vytvořen střihem a foukanou ondulací pomocí ručního vysoušeče. 

Vlasy musí být zkráceny minimálně o 3 cm, doba úpravy  - 45 minut. Zákaz použití ondulačního 

železa. 

Koktejlový účes -  účes k menším slavnostním příležitostem, soulad s oblečením, líčením. 

Musí být vytvořen z foukané ondulace z mokrých vlasů pomocí ručního vysoušeče. Modelka 

nastoupí s mokrými vlasy, připraveným střihem. Doba česání – 35 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenský účes - účes musí být zhotoven z vodové ondulace, povoleny jsou příčesy a vlasové 

ozdoby, nesmí zakrývat více jak 1/3 hlavy, nesmí se používat ruční vysoušeč, ondulační železo. 

Čas natáčení – 20 minut, čas na vyčesání – 40 minut. 
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Klasický střih a účes – komise posoudí, zda není model nedávno stříhaný, musí nastoupit 

s mokrými vlasy, provede se nářadím – nůžky, hřeben, břitva. U uší krátké kotletky, na krku 

výtrat bez použití elektrického strojku. Konečná úprava foukanou ondulací. Časový limit – 50 

minut. 

Hodnotí se: technika zpracování, čistota střihu, módní prvky, harmonie s oblečením. 

Na soutěžích si rozšiřujeme odborné znalosti, vzájemně si vyměňujeme zkušenosti!  

 

5. Použití doplňků a vlasových ozdob  

Používáme je k mimořádným příležitostem – svatby, plesy, maškarní plesy,… Můžeme  

je i barevně upravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žijony – doplněk společenského či večerního účesu, zhotovují se z pravých vlasů, z třásně, 

upevňují se sponkami, hřebínky, třásně se upravují pomocí vodové či železové ondulace. 

Vlasové stuhy – z pravých vlasů vytvořený cop, který je vytvarován podle účesu, např.: do 

půlkruhu a je upevněn vlásenkami.  

Vlasové lokny – z dlouhých vlasů, prameny široké asi 20 cm, upraví se vodovou nebo 

železovou ondulací. 

Dámské polovlásenky – prodlužují účes, upevňují se pérky – sponkami, hřebínky. 

Pánské polovlásenky – tupé – používá se v divadlech, ve filmu, základem je dostatek vlasů po 

stranách a na týlu, nutností je barevné sladění s přírodními vlasy. 
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III. PREPARACE VLASŮ 

1. Preparace – historie, vývoj 

1906 – Karel Nessler vynalezl termickou preparaci. Podařilo se mu trvale preparovat vlas, 

aniž by ho poškodil. Předvedl svůj vynález 80 kadeřníkům z evropských měst. Nebyli nadšeni, 

práce se jim zdála příliš zdlouhavá – složitá!! 

Princip termické preparace – zvlnění vlasů docílené rozpojením a spojením vazeb  

ve vlasu za pomoci elektricky vyrobeného tepla + působením alkalické látky – pH 12 – siřičitan 

amonný – ve vlasu se ,,vařil“ – rozpojily se iontové a disulfidové vazby.  

Po vychladnutí se opět spojily – pH kleslo na 7 – neutrální. Ke spojení disulfidových vazeb 

docházelo působením vzdušného kyslíku. 

1924 – Josef Mayer – zdokonalil Nesslerův princip – k jeho úspěchu pomohla i móda 

krátkých vlasů – 30. léta. Vlasy natáčel na výhřevná tělesa, bylo jich více, tak mu stačily  

na celou hlavu. Tato preparace kolegy kadeřníky již zaujala. 

1942 – V Americe vznikla chemická preparace, po válce 1947 se začala používat  

i u nás a termická ustoupila. 

Chemická preparace = studená vlna – má stejný princip jako termická, ale k rozpojení vazeb  

ve vlasu docházelo působením chemických látek, ale za teploty lidského těla.  

2. Složení a vlastnosti preparačního roztoku 

1. Redukční látky – kyselina thioglykolová nebo thiomléčná!  Rozpojí disulfidové vazby 

keratinového žebříčku. 

Dnes používáme chem. preparaci s nízkým pH 7,5 – 

poškozené vlasy, pH 8 – normální vlasy, pH 8,5 - 

sklovité, špatně zvlnitelné vlasy. 

Dále obsahují ochranné látky, tuky, polymery. 

Redukční látka – ATG - amoniumthiogly – rozpojí 

disulfidové – sirné – kolát. vazby.  

2. Alkalické látky – vodný roztok amoniaku pH 9,5  

- rozpojí iontové vazby keratinového žebříčku  

- rozevírají šupiny kutikuly 

Slabší koncentrace rozpojí iontové vazby, silná 

koncentrace rozpojí částečně disulfidové vazby.  

Vysoká alkalita – poškozuje trvale vlas - sirný zápach.  

Alkalická látka – amoniumkarbonát – rozpojí podélné – iontové vazby.  

3. Smáčedla, emulgátory, parfémy a barviva, minerální oleje 
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3. Princip chemické preparace  

Vodíkové vazby – jsou spirálové, snadno se 

naruší např. vodou, po namočení se 

protáhnou do délky, do původního tvaru se 

opět vrátí při vysušení vlasu.  

Iontové – podélné vazby – se naruší – rozpojí 

- otevřou se šupiny kutikuly působením 

alkalické látky – vodný roztok amoniaku nebo 

AMONIUMKARBONÁT.  

Spojení vazeb – kyselou lázní. 

Disulfidové vazby – sirné - se rozpojí 

redukční látkou – např.: kyselinou 

thioglykolovou, kyselinou thiomléčnou nebo 

ATG – AMONIUMTHIOGLY = 

REDUKCE. 

Spojení vazeb – fixací ustalovačem – 1 - 2% 

H2O2 = OXIDACE. 

4. Pracovní postup 

 Zkouška citlivosti – provádíme ji kvůli případné alergii pokud zákaznice ještě neměla 

chemickou preparaci nebo tomu bylo již před 2 lety. Na citlivé místo – za uchem, na 

předloktí, zápěstí, které nejprve omyjeme mýdlem, naneseme chemickou preparaci – 

necháme 40 min. působit – omyjeme vodou, zalepíme a necháme 24 hod. – pokud se 

objeví: zarudnutí, pupínek apod. NEMŮŽEME PREPARACI PROVÉST – 

ZÁKAZNICE JE ALERGICKÁ!! 

 Diagnóza vlasů – viz Otázka 1. + domluvíme si se zákaznicí, jak pevnou trvalou  

si přeje. Pevnější - pozdější upravení do vodové ondulace, nebo volnější – foukané. 

Určíme stupeň narušení, podle toho vybereme preparační roztok. U silně narušených 

vlasů POZOR! – vysoká nasákavost, rychlá doba působení.  

 Určíme druh preparačního roztoku – pH dle stupně narušení vlasů - nízkým pH 

7,5 – poškozené, pH  8 - normální, pH 8,5 - sklovité, špatně zvlnitelné. 

 Založíme prádlo – ručník na ramena a ručník zepředu. Po umytí přidáme ručník  

na kolena. 

 Mytí vlasů – 1x jemně šamponem, bez použití regenerátoru. Ten by nám vlas příliš 

obalil tukem. Nesmíme použít kyselý šampon, aby neuzavřel iontové vazby – kutikulu. 

 

 U silně narušených vlasů lze použít speciální roztok – kreator - několik ml do 

preparačního roztoku i do ustalovače, který vlas chrání, umožní nám zároveň 
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preparovat. VIZ NÁVOD VÝROBCE!! Nesmíme použít kyselý šampon, který by nám 

uzavřel šupiny kutikuly. Nesmíme používat šampony se silikony – ty obalí vlas a 

nepropustí preparační roztok do nitra vlasu. 

 Zkracování vlasů – pokud chce mít zákaznice účes kratší, přišla s velkým odrostem. 

Před preparací ostříháme – ale vždy tak, abychom mohli vlasy natočit. 

Počítáme se zvlněním – zkrácením účesu! 

 Volba natáček, natáčení vlasů – druh a velikost natáček zvolíme podle účesu – dlouhé 

vlasy, krátké, pevná či slabá trvalá apod. Na 1 hlavu asi 50 – 70 natáček – různé 

velikosti. Nejlépe umělé. Natáčíme vždy do tvaru účesu. 

Preparační roztok nanášíme nejlépe až po natočení – aby došlo ke stejnoměrnému 

zvlnění – a co nejmenšímu poškození! Postup: Použijeme papírky na konečky, abychom 

předešli jejich deformaci. Oddělíme si umělou špičkou pramen vlasů, který prochází 

středem natáčky, pramen držíme napnutý a kolmo k hlavě, palci přitlačujeme pramen 

k natáčce, dotočíme k hlavě a upevníme gumičkou –  křížem – pokud je slabá. Pod 

všechny gumičky dáme umělé tyčinky, aby vlasy nebyly od pevné gumičky zlomené. 

Natočíme co nejrychleji celou hlavu. 

 Nanášení preparačního roztoku – po natočení na každou natáčku zespoda i shora 

houbičkou nebo lahvičkou. Dáme pozor, aby roztok nestékal zákaznici na krk  

či do obličeje, lépe se nanáší roztok u mycí mísy. Přiložíme gumovou čepici + ručník 

nebo flanelovou čepici. 

 Doba působení – při teplotě lidského těla 10 - 40 min. Řídíme se diagnózou vlasů a 

návodem výrobce. Přesto celý proces kontrolujeme. Již po 10 minutách se podíváme na 

průběh procesu, zvláště pokud si zákaznice přeje volnou trvalou či má narušené vlasy! 

Doba působení musí být pro zákaznici příjemná – nabídneme kávu, časopisy apod. 

 Kontrolní natáčka – po uplynutí určené doby roztočíme 2 - 3 natáčky na různých 

místech hlavy, vždy jen do poloviny, a zjistíme, zda pruží – otáčí se okolo natáčky. 

Znovu upevníme natáčku. Pokud je třeba, ještě necháme roztok působit, pokud  

ne, splachujeme. 

 Splachování – po uplynutí doby působení splachujeme sprchou – důkladně, všude,  

2 - 5 minut! Je to velice důležité! Nikde nesmí zůstat preparační roztok, jinak nám 

nebude zvlnění držet. 

 Fixace - ustalování – hloubková fixace – chceme docílit spojení disulfidových vazeb 

- sirně – které se nám rozpojily během procesu, abychom docílili trvalého zvlnění vlasu 

– oxidací. Ustalovací roztok nanášíme houbičkou – na každou natáčku zvlášť. Doba 

působení je 5 – 10 - 15 min. podle délky vlasů, diagnózy a návodu výrobce. 

Ustalovač obsahuje – H2O2 – 1 - 2 % - OXIDACE! Poté roztočíme natáčky, necháme 

ještě chvilku působit – následuje mytí. 

 Mytí, regenerace, neutralizace – umyjeme 1x vhodným šamponem na narušené vlasy. 

Regenerátoru naneseme více – vlasy jsou vysušené. 

Neutralizace - kyselá lázeň – spojíme tím iontové vazby keratinového žebříčku – 

uzavřeme šupiny kutikuly. Zbavíme vlas zbytků alkálií. Obnovíme kyselý kožní film. 

Použijeme 0,5 l vody + 1 lžíci 8% octa! 
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 Zastřihnutí konečků – pokud se nám stalo, že jsou zlomené konečky – lehce 

zastřihneme zkracováním. Pokud stříháme až po preparaci, postupujeme stejným 

pracovním postupem dle druhu střihu. Máme stále na mysli, že účes bude zkadeřením 

kratší. 

 Konečná úprava – provedeme buď vodovou ondulaci (nebo foukanou do tvaru)  

či použijeme na dotvarování pouze prsty – mačkáme – jemně do tvaru – lehký proud 

teplého vzduchu. Tužidlo – nepoužíváme! 

5. Preparace pánských vlasů 

Dnes již není módní. Přesto, pokud zákazník na svém trvá, provedeme preparaci vlasů. 

Použijeme stejný pracovní postup jako u dámských vlasů s tím rozdílem, že požadujeme 

výsledek jen slabé – volné preparace. Proto pozor! – krátká doba působení! Slabší preparační 

roztok! Častá kontrola! 

6. Narovnání kudrnatých vlasů pomocí preparace 

Při poradenské službě se snažíme zákaznici vysvětlit, že má krásné vlnaté vlasy, které se dají 

vhodnými vlasovými přípravky – speciální šampony na vlnaté vlasy + regenerační přípravky a 

krémy, které jsou hydratační - upravit. Jejich používáním dosáhneme pěkného vlnatého  

a uspořádaného efektu. Tyto přípravky musíme mít na pracovišti a zákaznici předvést použití, 

aby sama porovnala výsledek. Zákaznice může mít představu, že po narovnání kudrn pomocí 

preparace nebude mít vlasy zcela rovné jako po žehlení vlasů. Pokud stále trvá  

na svém, provedeme chemickou preparaci. Dvě možnosti: 

1. použijeme veliké plastové, nebo pěnové natáčky  

2. naneseme na umyté vlasy speciální gelový roztok – chemická preparace -  a vlasy u 

mycí mísy pročesáváme, uhlazujeme. Další pracovní postupy jsou stejné jako  

u běžné preparace, jen vlasy narovnáváme, neondulujeme. 

7. Příčiny neúspěchů při chemické preparaci 

Vlasy málo zvlněné 

 psychický či zdravotní stav zákaznice (menstruace, těhotenství,…) 

 špatná volba natáček – příliš velké 

 špatné oddělování pěšinek – prameny moc široké 

 nedostatečné nanášení preparačního roztoku 

 špatná diagnóza vlasů – krátká doba působení 

 nedostatečné splachování preparačního roztoku 

 nevhodný preparační či fixační roztok – příliš slabý 
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Vlasy příliš zvlněné 

 špatná diagnóza vlasů 

 nevhodný preparační roztok – silný 

 dlouhá doba působení 

 příliš malé natáčky 

 příliš silný fixační roztok 

Vlasy u hlavy skřípnuté gumičkami 

 nebyly křížem a proložené párátky či plastovými tyčinkami, vlasy mohou v tomto 

místě i upadnout – úplné zlomení vlasů 

Vlasy na koncích zlomené 

 špatně natočené konce – nebyly použity papírky na trvalou 

 

Neúspěchům předcházíme pečlivou přípravou – konzultací, správnou diagnózou  

a volbou dobrých technologických postupů!!! 

 

8. Nové přípravky k preparaci 

Novinky – chemická preparace bez provedení zkušební natáčky - ke zvlnění dojde  

až při fixaci – ustalování, při spojování disulfidových vazeb. 

Gelová preparace – nestéká z vlasů, nedostane se tedy na vlasovou pokožku. Využíváme 

gelové konzistence i u narovnávání kudrnatých vlasů. 

Vždy se držíme návodem výrobce a stanovenou diagnózou vlasů! 

 

 

 

 

 

IV. ODBARVOVÁNÍ VLASŮ 

1. Historie odbarvování 
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V antice a ve středověku se mokré vlasy vystavovaly slunci nebo se na ně nanášely oleje a poté 

se nechaly vlasy zesvětlit na slunci. Později zesvětlovaly vlasy odvary z heřmánku. Začátkem 

19. století objevili chemici peroxid vodíku - H2O2 - zjistili, že je-li tato sloučenina zalkalizovaná 

– má zesvětlovací účinek. Dodnes jej používáme jako nejlepší prostředek k odbarvování vlasů. 

 

2. Podstata odbarvování 

Při odbarvování dochází k zoxidování 

přírodního pigmentu (melaninu) – které  

se projeví zesvětlením. Po nanesení 

odbarvovacího roztoku (H2O2 + alkalická 

látka – hydroxid amonný nebo uhličitan 

amonný) – dojde k otevření šupin kutikuly 

– odbarvovací roztok snadno vniká do 

kortexu (rozpojí se iontové - podélné vazby 

vlasu). V kortexu jsou uložena melaninová 

zrna, která se oxidací začnou rozpouštět. 

Postupně se uvolňuje atomární kyslík a 

melanin se rozpustí (H2O2 se přemění za 40 minut na vodu - H2O2 + atomární kyslík O2, který 

vyprchá  oxidace - změna je trvalá). Vlas je silně narušen - při odbarvování jsou narušeny i 

pojivé tmely mezi vlákny – keratinu, kortexu.  

 

3. Prostředky a pomůcky k odbarvování 

Prostředky 

 ochrana oděvu zákazníka (ručník, pláštěnka z nepropustného materiálu, límec 

z buničiny) 

Pomůcky 

 nekovová miska, gumové rukavice, plochý štětec 

Materiály – H2O2   3%   6%   9%   12% 

- speciální odbarvovací prášek, který obsahuje: hydroxid amonný nebo uhličitan amonný 

- pleťový krém 

- k neutralizaci – 8% ocet 

- šampon na narušené vlasy + regenerační přípravky, masky 

hydroxid amonný – odbarvuje do zlatova! NH4OH  

uhličitan amonný – odbarvuje do plava (NH4)2CO3 

peroxosírany, peroxouhličitany – bělící účinek 

 

 

4. Příprava odbarvovacího roztoku        

Posouzení úspěšnosti odbarvení závisí na našich zkušenostech, dobré diagnóze vlasů. 

Dnes již máme na trhu mnoho možností výběru vhodného materiálu, který je už kadeřníky 

vyzkoušený. Je důležité si uvědomit – čím více mezaninových zrn – tím tmavší vlasy.  

Při prvním odbarvování nelze dosáhnout světlého odstínu (tmavé vlasy celé neodbarvovat).  
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V této fázi je nutné zvážit, zda úplné odbarvování provést nebo zákaznici doporučit postupné 

melírování vlasů, které lze s časovým odstupem opakovat. Musíme si uvědomit,  

že odbarvováním velice poškodíme vlas, a to nevratně. Vlas ztratí svůj lesk, je křehký, slabý, 

snadno se láme. Nejsilnější H2O2, který smíme nanést na vlasovou pokožku, je 9% + 

zahušťovací, alkalický prášek, který je určený pro styk s pokožkou. Melírovací prášek může 

mít větší pH! 

 

5. Stanovení doby působení  

Vždy se řídíme návodem výrobce a diagnózou vlasů. Celý pracovní proces kontrolujeme. 

Doba působení: musíme si uvědomit, že mokré vlasy jsou tmavší a proces musíme včas zastavit. 

Doba působení 10 – 40 minut! 

 

6. Pracovní postup odbarvování  

a) diagnóza vlasů + konzultace - poradenská služba -  doba působení, určení H2O2 
b) ochrana oděvu zákazníka – ručník na ramena + pláštěnka + límec (okolo krku) – ohneme  

    přes 
c) pročesání suchých vlasů  
d) upravíme mycí mísu (odbarvovací roztok lze také nanášet na křesle u zrcadla)  

e) rozdělíme si vlasy na temeni od ucha k uchu – ve středu hlavy, od vlasového víru svisle 

    přes týl ke krku 

f) v rukavicích si připravíme odbarvovací roztok, ihned jej nanášíme – pracujeme pečlivě,  

   ale rychle 
 

Odbarvování krátkých vlasů 

g) roztok nanášíme od týlní části hlavy (vlasy jsou tam méně narušené – delší doba působení),  

    po pěšinkách – cca 1cm  směrem k temeni a konturám. 
h) roztok u krátkých vlasů naneseme nejprve několik cm od hlavy ke koncům po celé hlavě,  

    teprve potom k pokožce, odbarvovací roztok působí u pokožky rychleji vlivem tělesné  

    teploty těla 
 

Odbarvování dlouhých vlasů 

Od týlní části hlavy – nejprve několik cm od hlavy na střed vlasů – tam jsou nejzdravější – 

nejméně narušené, potom ke konečkům po celé hlavě, nakonec k pokožce. 

ch) vlasy proemulgujeme rukama v rukavicích – dokud vlasy neuschnou  

i) kontrola – v průběhu procesu kontrolujeme zesvětlení – setřeme si roztok z vlasů, máme  

   na paměti: suché vlasy budou o tón světlejší 
j) doba působení 10 – 40 minut, poté se peroxid vodíku rozloží na vodu a atomární kyslík 
k) po uplynutí doby působení vlasy umyjeme šamponem na narušené vlasy 
l) regenerace – povrchová, necháme chvíli působit 

m) neutralizace – 1 lžíce 8% octa na 0,5 l vody – uzavřeme šupiny kutikuly, spojíme iontové 

     vazby. 
n) stříhání konců   konečná úprava 
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7. Odbarvování odrůstajících vlasů 

Za měsíc vlasy přibližně vyrostou o 1 cm. Zákaznice přichází na odbarvení odrostů. V kartotéce 

zákaznic si zapisujeme – jaký prostředek jsme použili, koncentraci H2O2, dobu působení. 

Odbarvovací roztok nanášíme nejprve od týlní části hlavy po centimetrových pěšinkách,  

přes temeno a přední partie, u uší naposledy. Vlasy jsou tam nejvíce narušené. Dbáme  

o pečlivost, abychom nanášeli roztok pouze na odrostlé vlasy. Musíme odbarvení včas zastavit, 

abychom neměli u hlavy vlasy světlejší – nepřirozené. 

 

8. Techniky melírování vlasů 

Melírování znamená dvou či vícebarevnost vlasů. 

Melírováním buď odbarvujeme, nebo naopak barvíme vlas. 

Při diagnóze vlasů a konzultaci se zákaznicí zvolíme 

nejvhodnější barvu a způsob postupu techniky melírování. 

1) přes čepici – vytažením kratších pramínků vlasů, 

hustota záleží na přání zákaznice  

a našem doporučení! Pozor na tečky na hlavě, vlasech! 

2) natupírováním – pečlivé natupírování + na konce 

odbarvovací roztok – zesvětlené pouze špičky (u 

světlejších vlasů – pozor aby prameny nepadaly!) 
3) oddělováním zvolených partií a podkládáním pramínků 

pomocí alobalu – nebo fólie - takto upravujeme vlasy, 

při vícebarevnosti z alobalu roztok nevytéká + 

podkládáme papírovými ubrousky. Tohoto postupu lze využít i u delších vlasů. Tyto 

prameny lze – zesvětlované - zahřát pod sušákem, fénem. Takto si můžeme zvýraznit třeba 

jen místa vlasů kolem obličeje,… záleží na fantazii. 

4) širokým hřebenem – pouze 1x pročesat. Nepřikrývat, abychom roztok nedali na ostatní 

vlasy. POZOR!! Málo roztoku ve vlasech - málo zesvětlené. 

5) špachtlí – speciální špachtle a roztok, který nestéká, na zesvětlení určených partií. 
 

 

9. Novinky melírování 
 

outouring – zesvětlování pouze kontur obličeje 

ombré – úplné zesvětlování konců 

sunkissed – zesvětlení přirozené jako od sluníčka 

balayage – přirozenější ombré – slabé proužky  

už od hlavy, konce celé světlé 

ecaille – želvovina – krémové tóny všech vlasů  

se zlatavými pramínky – přirozené 

 

10. Nekvalitní odbarvení 

Odbarvovací roztok nepůsobil – vlasy nejsou zesvětleny 

 H2O2 byl slabý 

 hodnota pH nízká 

 odbarvovací roztok připraven příliš brzo 
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Odbarvovací roztok poškodil pokožku 

 nebyla provedena zkouška citlivosti 

 umyté vlasy před odbarvováním 

 vysoké pH 

 H2O2 příliš vysoký 

 

Vlasy od pokožky světlejší 

 chyba v technologickém postupu – roztok nanášíme ihned k hlavě 
 při odbarvování odrostů nebyl proces včas ukončen - dlouhá doba působení 

 

11. Světlé přirozené odstíny 

Lze jich také dosáhnout kombinovaným barvením: 

 kdy H2O2 působí na melaninová zrna v kortexu a rozpouští je a zároveň je vlasu dodáván 

umělý pigment, který se zakotví ve vlasu. Vlasy mají přirozenější vzhled a tóny barev. 

Používáme pouze u přírodně světlých vlasů, aby došlo k požadovanému zesvětlení – 

málo melaninových zrn – feomelanin v kortexu. 

Možnost slabého zesvětlení  

Lze použít H2O2 bez zásadité složky před mytím vlasů. Do šamponu se přidá slabší roztok  H2O2 

– přípravek se rozpění ve vlasech. Po kratší době se provede umytí.  

 

12. Ochrana zdraví při odbarvování 

 kadeřník pracuje v pracovním plášti 

 ruce si chrání igelitovými či gumovými rukavicemi 

 dbá zvýšené opatrnosti při manipulování s H2O2 

 při potřísnění odbarvovacím roztokem spláchneme proudem vody a neutralizujeme 

kyselou lázní, namažeme mastným krémem 

 při zasažení oka – vyplachovat pod tekoucí vodou + ošetření očí borovou vodou 

 zákazníka chráníme – ručníkem + gumovým pláštěm, buničitým límcem (ubrouskem),  

kontury obličeje natřeme mastným pleťovým krémem 
 před prvním odbarvováním musíme vždy provést zkoušku citlivosti 

 

 

 

 

V. BARVENÍ VLASŮ 
 

1. Podstata barvení vlasů  
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Barvení vlasů je nejobvyklejší forma dekorativní 

kosmetiky a je od nepaměti chápáno  

jako královna mezi službami profesionálních 

salonů krásy. Výsledkem je změna barvy vlasů,  

a to krátkodobá nebo dlouhodobá. 

Změna barvy vlasů má dlouhou tradici. Nejstarší 

receptury pocházejí z Egypta a Řecka. Tehdy se 

vlasy barvily z kultovních důvodů. V dnešní 

době se vlasy barví zejména  

pro zachování mladistvého vzhledu, pro 

potlačení známek stárnutí, kvůli zakrytí šedin  

nebo jen z módních důvodů. 

 

Barva se může přizpůsobit naší osobnosti nebo nám může pomoci vytvořit novou, umožní  

nám objevit nové způsoby vyjádření.  

Barva dává našim vlasům nový život, zvýrazňuje některé aspekty, jiné zakrývá. 

 

2. Princip působení oxidační barvy ve vlasu - barva se smísí s H2O2. Připravený roztok se 

musí nanášet ihned, dokud jsou rozpuštěná pigmentová zrna ještě malá, aby mohla snadno 

proniknout přes šupiny kutikuly až do kortexu. Zde se začnou působením oxidace peroxidu 

vodíku zvětšovat, pevně přilnou k vlasovému kortexu, změní se na pevnou látku  

a již se nevymyjí (v případě dlouhodobé barvy). Šupiny kutikuly se otevřou působením 

alkalické látky - amoniaku. Po barvení je probarvená i kutikula, ale z těchto vrstev se barva 

postupně vymývá.  

                                                                             

3. Vzorník barev - barvy v kadeřnické praxi dělíme na teplé a studené odstíny. Volba odstínu 

= barevná typologie. 

 

Teplé odstíny – červená, žlutá, oranžová, měděná, 

zlatá, červená 

 

Studené odstíny – modrá, zelená, fialová, 

popelavá, béžová 

 

4. Rozdělení barev  
 

a) Krátkodobé 
 

 barvivo se lehce váže na vlas, pronikne  

 do šupin kutikuly, pouze vlas obaluje,  

 dá se odstranit mytím, zaleží na stupni  

 narušení 

 

 

 

 

 

b) Dlouhodobé 
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 někdy se říká permanentní, barvení je trvanlivé – 50 - 100% krytí. Odstraňuje se těžko, 

proniká dovnitř vlasu – do kortexu a tam se pevně uchytí.  

 

Dlouhodobá barviva dále rozdělujeme na přírodní, kovová a oxidační. 

 

c) Kombinované 
 

Využívají se při změně tmavých vlasů na světlé, probíhá odbarvování a barvení zároveň. 

Pomocí barvy a peroxidu vodíku vlasy v jednom kroku zesvětlíme a zároveň nabarvíme. 

 

 5. Krátkodobé barvení vlasů 

 

Krátkodobá barviva neproniknou až do kortexu, vlas pouze obalují. Řadíme je mezi barviva 

fyzikální a dají se odstranit podle stupně poškození vlasů po 1 – 3 mytích, v případě oxidačních 

přelivů je trvanlivost vybarvení delší. 

 

Druhy krátkodobých barviv  
 

a)      barevné oplachovací lázně – pastely 

b)      barevné šampony a balzámy 

c)      přelivy neoxidační a oxidační 

d)      barevná tužidla, laky, pudry 
e)      pigmentační pěny  

 

 

Barevné oplachovací lázně – pastely 

 

Tato barviva se využívají pro potlačení nežádoucího odstínu nebo pro lehké zabarvení vlasu. 

Jejich základ je tvořen azobarvivy v kombinaci s organickými kyselinami (vinná, citronová)  

a dalšími pomocnými látkami (pigmenty). 

 

Aplikují se přeléváním přes umyté vlasy. Barvivo se lehce váže na vlas, a to jen do dalšího 

mytí. Pouze u silně narušených vlasů se barvivo váže pevněji. 

U dlouhých vlasů se nanáší houbičkou. Vždy vyzkoušíme naředěný odstín na zadním pramenu 

vlasů. Ředí se vodou. 

 

Druhy pastelů: 

 matovací – popelavý, platinový, modrý, stříbrofialový 

  jemně barvící – zlatý, mahagonový 

 

Barvící šampony 

 

Barvící šampony jsou vhodné pro vlasy nešedivé nebo lehce prošedivělé. V případě jejich 

použití se jedná o spojení mytí s krátkodobým barvením.  Využívá se smáčivý účinek šamponu. 

Jsou určeny spíše pro domácí využití. Některé odstíny barvících šamponů  

se míchají s 3% H2O2. 

Řídíme se návodem výrobce. 

Barvící balzámy 
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V případě těchto přípravků vlasové kosmetiky se jedná o spojení regenerace a krátkodobého 

barvení. Využívají se pro potlačení nežádoucího zbarvení vlasu (stříbrný) nebo pro oživení 

barvy (červený) u barvených vlasů. 

 

Jejich složení je stejné jako u běžných regeneračních balzámů, jen je doplněno o barevné 

pigmenty. 

 

Přelivy 

 

Přelivy se využívají pro osvěžení barvy, vyrovnání barvy, módní zvýraznění, pro zvýšení lesku 

vlasu, zakrytí prvních šedin, pro vytvoření barevného melíru. 

 

Přelivy se dělí na oxidační a neoxidační. 

 

Přelivy jsou vhodné téměř pro všechny typy vlasů, jsou ideální pro vlasy chemicky ošetřené, 

porézní. Pokud se jedná o přeliv oxidační - míchá se s 1,5 – 1,9% H2O2, pokud chceme  

i mírně zesvětlit, můžeme využít až 3 - 4% H2O2. 

 

Co se týče složení přelivů, je velmi podobné oxidačním barvám, jen barvících látek je méně  

a mají nižší koncentraci alkálií. 

 

Barevná tužidla a laky 

 

Tyto přípravky slouží k jednorázové změně barvy vlasů, např. na ples, do divadla. Nanáší  

se stejně jako běžná tužidla nebo laky. Jejich složení je stejné jako u běžných přípravků,  

jen navíc obsahují pigmenty, případně flitry, třpytky. 

 

Pigmentační pěny 

 

Tyto přípravky se využívají přímo na vlasy nebo se přimíchávají k barvě. Mohou sloužit 

k oživení barvy, potlačení nežádoucího odstínu, k zesílení barevného tónu nebo jako 

předpigmentační přípravek. Jsou to vodně alkoholické roztoky s nitro skupinou, pigmenty  

a kyselou přísadou. 

 

 

Barevné křídování - pudry 

 

 

 

 

 

6. Dlouhodobé - permanentní barvení vlasů 
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Pro trvanlivé barvení vlasů jsou vhodná pouze taková barviva, která mají schopnost udržet  

se na vlasu nebo proniknout dovnitř vlasu (kortexu) a tam se pevně uchytit. Barvivo musí dodat 

vlasu jasný barevný tón a lesk, musí být stálé na slunci, vydržet mytí a jiné úpravy vlasu. 

Barvivo však nesmí narušit přirozený vzhled vlasů. 

 

Dělení dlouhodobých barviv: 

 přírodní 

 kovová 

 oxidační 

 

Přírodní barviva 

 

Přírodní barviva byla využívána již ve starověku a využívají se dodnes. Při barvení přírodními 

barvivy se využívá barvící schopnost některých rostlin. 

 

Výhody přírodních barviv: 

 nedráždivost, nízký výskyt přecitlivělosti i při častém používání 

 regenerační účinky 

 kyselé pH 

 

Nevýhody přírodních barviv: 

 dlouhá doba působení 

 nemožnost kontroly při barvení (neprůhledná hmota) 

 nepřirozené barevné odstíny 

 při častém použití lámavost a suchost vlasu 

 

 

7. Henna 

Z přírodních barviv jsou nejznámější henna a reng. Často se dodnes využívá také heřmánek, 

zejména u dětské kosmetiky, méně známé jsou výtažky z kampešového dřeva a ořechových 

slupek. 

 

Henna je přírodní barvivo, které je vyrobeno z rozemletých částí rostlinek Lawsonie a Cassiy. 

Lawsonie vlasy pokrývá pigmentem, kdežto Cassia dodává vitamíny a regeneruje. Z těchto 

dvou rostlinek pochází čistá henna. 

 

Účinky henny: 

 barví vlasy – obaluje šupiny kutikuly 

 zpevňuje a posiluje vlasy 

 podporuje prokrvení pokožky a tím zmírňuje vypadávání vlasů 

 obsahuje přírodní UV filtr 

 odstraňuje lupy 

 zamezuje nadměrnému maštění vlasové pokožky - zabraňuje lámání a třepení vlasu 

 

Henna vždy ztmavuje. Na světlých vlasech henna bude sytě a jasně červeně zářit, na tmavých 

může být znát pouze lehký nádech. Na černé a velmi tmavé vlasy nechytne vůbec. 

Henna je vždycky trochu dobrodružství – nikdy nevíte úplně přesně, jak chytí. Kromě 

původního odstínu vlasů záleží i na jejich struktuře, na tom, jestli byly nějak chemicky 
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poškozené a tak dále. Také se stává, že zhruba do tří dnů po barvení se výsledný odstín ještě 

trochu změní (většinou mírně ztmavne) – henna totiž ještě oxiduje. 

Práce s hennou: tmavě zelená, neprůhlednou hmota se smíchá s horkou vodou, nanese  

se na vlasy. Doba působení je až 12 hodin a velkou nevýhodou je, že se celý průběh nedá přesně 

sledovat. 

 

8. Reng 

 

Je to světle modrý prášek, získává se ze sušených listů keře Indigofera argentae. Reng barví 

modře. Účinnou barevnou látkou je indigo, které v kombinaci s hennou vytváří další odstíny. 

S názvem indigo se setkáváme častěji. S rengem se pracuje stejně jako s hennou. 

 

9. Kovová barviva 

 

Kovovými barvivy bylo v minulosti dosahováno podstatně větší barevné škály  

než s přírodními barvivy. Princip použití spočívá v aplikaci rozpustných solí. 

 

Funkce kovových barviv kovů (olova, stříbra, mědi, niklu apod.) na čerstvě umytý vlas: vlivem 

světla, vzduchu a vyvíječe se vlasy vybarví na požadovaný odstín. Na povrchu vlasu  

tak vznikají nerozpustné barevné oxidy nebo sulfidy. 

 

Výhody kovových barviv: 

 široká škála barev 

 kratší doba působení (3 hodiny) 

 

Nevýhody: 

 nestálost barevného odstínu 

 nepřirozený a matný kovový vzhled 

  jedovatost 

  nemožnost dalších chemických úprav vlasu (nelze použít H2O2) 

 

Kovová barviva se míchají s vyvíječem, který obsahuje pyrogalol, etanol a destilovanou vodu. 

 

10. Oxidační barviva 

 

Oxidační barviva se vybarvují do přirozených odstínů a díky tomu v podstatě vytlačila barviva 

kovová a přírodní z běžného používání. Jsou schopna vlasy nabarvit na tmavé i velmi světlé 

odstíny. Oxidační barviva mají díky své malé molekule schopnost pronikat hluboko do vlasu a 

navíc při průchodu nereagují fyzikálně ani chemicky s keratinem vlasu. Barevná látka vzniká 

až v samotném vlasu - kortexu - působením aktivního kyslíku – odtud je odvozen název 

oxidační barviva. 

 

Princip - podstata barvení: po nanesení barvy na vlas dojde k rozpuštění mazu, šupinky 

kutikuly se otevřou a barvící prostředek se dostane do kortexu. V kortexu se vlivem oxidace 

změní původně rozpuštěné chemické barvivo na pevnou látku, pigmenty se zvětší a pevně 

uchytí. 

 

 

Vlastnosti oxidačních barviv: 

 mají malou molekulu 
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 při vytlačení z tuby jsou bezbarvá nebo slabě zbarvená 

 barevná látka vzniká až ve vlasu působením kyslíku 

 široká škála barev 

 vlasy je možné po nabarvení dál chemicky upravovat 

 míchají se s oxidačním činidlem – peroxid vodíku (6 – 9%) 

 

Složení oxidačních barviv: 

 základní látky 

 parafenylendiamin (1,4-diaminobenzen) – jedovatý 

 paratoluylendiamin (2-metyl-1,4-fenylendiamin) – pro světlé, kaštanové i hnědé odstíny 

 paraaminofenol (4-aminofenol) – pro světlé i tmavé odstíny hnědi 

 paraaminodifenylamin – zakázán 

 diaminodifenylamin – fialově hnědé až černé vybarvení 

 diaminofenol – světle červenohnědé vybarvení 

 diaminoanisol – zlatě plavé zbarvení 

 resorcinol (2,5-dihydroxybenzen) – modifikátor pomocné látky 

 alkoholy (etylalkohol, izopropylalkohol) 

 syntetické detergenty nebo mýdla 

 amoniak nebo jiná alkálie 
 antioxidační přísady (siřičitany, kyselina thioglykolová) 

 modifikátory (vosky, oleje, vitamíny apod.) 
 

 

11. Využití peroxidu vodíku v praxi 

 

Koncentrace v % 

0,5 – 2 

               ustalovač 

1 – 3 

               barvení řas a obočí, přelivy 

3 

               dezinfekce, přelivy 

1 – 6 

               moření vlasů 

6 – 9 

               barvení a odbarvování vlasů 

6 - 12 

               melírování vlasů                                               

 

12. Příprava vlasů před barvením 

 

a) předpigmentace  

 

Umožníme tím snazší průnik barvy do vlasu – do kortexu. Vlas nabobtná, otevřou se šupiny 

kutily, zvýší se nasávací schopnost. Předpigmentací se dodá vlasovému kortexu potřebný 

přírodní pigment, který vlasům chybí. 

 

předpigmentaci provádíme u vlasů, u nichž potřebujeme zvýšit krycí schopnost barvy: 

- u šedivých vlasů na konturách 

- při barvení na extrémně červený odstín 
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- u sklovitých vlasů s nízkou nasávací schopností 

Pokud jsou vlasy šedivé více jak z 50 %, zvolíme předpigmentaci o tón tmavší. Provádíme  

ji zásadně z přírodních odstínů. Mají dobrou krycí schopnost. 

 

Postup: vymačkáme barvu z tuby do misky, promícháme a ihned nanášíme plochým štětcem 

pouze na šedivá místa. Doba působení 10 minut. Barvu nesmýváme – ihned nanášíme barvu 

s peroxidem vodíku, kterou jsme si vybrali ve vzorníku. 

Předpigmentace u prošedivělých vlasů, které chceme barvit na červený tón: volíme opět 

přírodní tón, ale světlejší – barvu zředíme s trochou vody, nanášíme na šedivá místa, necháme 

opět 10 minut působit. Poté ihned nanášíme požadovaný červený tón smíchaný s 6% H2O2. 

Ke krytí šedin můžeme použít i přírodní tón, který rovnou přimícháme do červené barvy. 

Množství přírodního tónu určíme podle požadovaného tónu (např.: Vitalitys - 5/0 + 5/5). 

 

b) moření vlasů – 4 - 6% H2O2 + malé množství šamponu napěníme na vlasech, necháme 10 

minut působit. Spláchneme vlažnou vodou, vysušíme ručníkem a barvu nanášíme na vlhké, 

změklé vlasy, které nyní dobře přijmou barvící roztok. 

 

13. Pracovní postup barvení po celé délce  

 

a) Diagnóza vlasů, poradenská služba, práce se vzorníkem  
Určíme stupeň narušení - vlasy zdravé, středně narušené, silně narušené. Podle stupně narušení 

zvolíme % H2O2 a předběžnou dobu působení. Při poradenské službě se domluvíme  

se zákaznicí na požadovaném tónu barvy. Zákaznici je důležité doporučit takový tón, aby ladil 

s jejím typem pleti – provedeme barevnou typologii. Záleží také na charakteru zákaznice. 

Pomocí vzorníku vybereme požadovanou barvu - přiložíme daný vzorek na čelo jako ofinku. 

Vybereme studený nebo teplý tón a vhodný barevný odstín.  

 

b) Zkouška citlivosti 
Provádí se u zákaznice, která ještě nebyla barvená nebo je doba od posledního barvení delší jak 

2 roky. Na předloktí nebo zápěstí naneseme požadovanou barvu smíchanou s peroxidem 

vodíku. Necháme 30 minut působit, poté místo opláchneme vodou, zalepíme náplastí, 

zákaznice musí přijít za 24 hodin. Zjistíme, zda nedošlo k alergické reakci - zarudnutí, pupínek 

apod. Pokud ano, NESMÍME provádět barvení oxidační barvou, zákaznicidoporučíme přírodní 

barvivo Henu, která dnes již nabízí pestrou paletu barev. 

 

c) Založení ochranného prádla 
Založíme ručník na ramena, nepropustnou pláštěnku, buničitý límec kolem krku. Vlasy 

pročešeme – rozdělíme si je do kříže. Své ruce chráníme gumovými rukavicemi, oblečení 

zástěrou. 

 

d) Příprava barvícího roztoku  
Pracujeme podle návodu výrobce. 

Pro barvení bez zesvětlení je poměr barvy a peroxidu 1:1. 

H2O2 – např.: barva čokoládově hnědá – 4 - 6% H2O2 (podle stupně narušení v případě 

prošedivělých vlasů). 

 

 

e) Nanášení roztoku 

Roztok nanášíme na suché vlasy. U nešedivých vlasů začínáme barvit  

odzadu - od středu kříže ke krku, poté k předním partiím. Nanášíme ihned na celou délku vlasů 
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po centimetrových pramíncích plochým štětcem. Přední partie jsou narušené sluníčkem, 

větrem, mrazem, každodenní péčí, roztok tam bude rychleji působit.  

 

f) Proemulgování vlasů a kontrola probarvení  
V průběhu procesu vlasy promneme rukama (máme nasazené ochranné rukavice) a 

zkontrolujeme asi po 20 minutách probarvení – rukou nebo hrotem hřebene setřeme z pramene 

barvu. 

 

g) Doba působení  
Dobu působení určujeme vždy dle návodu výrobce a dle stupně narušení (20 – 45 minut). 

 

h) Splachování – mytí – regenerace- odstranění barvy z pokožky 
Vlasy dostatečně splachujeme až do doby, kdy z nich teče čistá voda, naneseme vhodný 

šampon, myjeme 2x, následuje povrchová regenerace, případně kyselá lázeň - ošetříme šupiny 

kutikuly. 

Odstraňovačem barvy z pokožky odstraníme probarvenou kůži na čele a konturách.  

Vlasy, které jsme dnes preparovali, nesmíme tentýž den barvit! Abychom působením 

alkálií vlasy opět neotevírali - chem. preparace by povolila.  

Vlas by byl silně narušen, počkáme 14 dní. 

 

Barvení narušených vlasů  
Při diagnóze vlasů zjistíme stupeň narušení, zda můžeme barvení vůbec provést. Musíme brát 

v úvahu, že vlas má zvýšenou nasávací schopnost, přijme více než 30 % roztoku a podstatně 

rychleji, než zdravý vlas (v jeho případě 15 % roztoku). Proto bude doba působení kratší, nižší 

% peroxidu vodíku, barevný tón bude sytější, volíme proto raději světlejší odstín. 

Nanášíme na vlhké vlasy - do pročesaných vlasů naneseme rozprašovačem malé množství 

vody, vysušíme je případně ručníkem a na vlasy nanášíme zvolenou barvu od předních partií 

ihned po celé délce. Vlasy jsou nyní nasáklé vodou a barvící roztok se tedy ve vlasu naředí. 

Dojde ke stejnoměrnému probarvení. Proces hlídáme, v případě potřeby jej včas zastavíme. 

Další práce jsou stejné jako u barvení celých vlasů. 

 

Barvení odrůstajících vlasů  

Odrosty potřebujeme nabarvit na stejný odstín, proto musíme vést kartotéku zákaznic, kde bude 

uvedeno: jméno, kontakt, značka barvy, číslo a písmeno, množství barvy, % H2O2, doba 

působení, cena. 

 

Barvu nanášíme pouze na odrosty, pramínky 

pokládáme tak, abychom nedali barvu  

na již obarvená místa, krátce před ukončením 

doby působení dotónujeme  

již barvené vlasy. Znovu si namícháme 

barvící roztok, ale slabší H2O2 – vlasy jsou 

již narušené a naneseme barvu na zbytek 

vlasů. Necháme působit dle požadovaného 

odstínu – asi 15 minut. Vlasy prsty 

proemulgujeme. 

 

Barvení na červené odstíny – mahagon, 

tizián 
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Tyto tóny mají malou molekulu pigmentu, který se z narušených vlasů rychleji vymývá. 

Pracovní postup tedy začínáme od konečků a poté k hlavě. 

 

Barvení popelavých odstínů 

Tmavší tóny rády rychle tmavnou až černají. Proto tyto tóny nanášíme na konečky až naposledy 

a necháváme na nich jen krátce působit.   

 

 

 
 

 

Stahování oxidačního barviva  

Těmto situacím je třeba předcházet zvolením raději světlejšího tónu při výběru barev. Z vlasů 

musíme odstranit umělý pigment, který přilnul k vlasovému kortexu. 

Používáme stejný materiál, jako u odbarvování vlasů, jen nižší koncentrace H2O2 s kratší dobou 

působení – vlasy jsou narušené a po odstranění umělého pigmentu budou mít nežádoucí odstín. 

Proto je dobré tyto vlasy ztónovat např. oxidačním přelivem. 

Nežádoucí tmavý barevný odstín můžeme odstranit také promelírováním vlasů, alespoň 

nebudou všechny vlasy narušené. 
 

Kombinované barvení  

 

Kombinované barvení zastává dvě 

funkce: vlasy zesvětlí a zároveň vlasy 

nabarví. Pomocí barvy a peroxidu 

barevný pigment dodáváme a zároveň 

přírodní pigment rozpouštíme. Prvních 

10 – 15 minut pigment odbarvuje, 

dalších 35 minut barevný pigment 

dodává. Jde o plavé, tiziánové, 

popelavé tóny, od čísla sedm výše, do 

kterých přidáváme 9% peroxid vodíku.  
Poměr barvy a peroxidu vodíku je 1 

: 2 - více H2O2 – 9%, protože 

převládá proces odbarvování. 
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Pracovní postup je stejný jako u odbarvování. 

U dlouhých vlasů: nejprve na střed, konce, nakonec k hlavě – tam proces urychluje teplota těla. 

U krátkých vlasů: kousek od hlavy ke konečkům, nakonec vlasy u hlavy. Nanášíme odzadu  

od kříže k týlu, poté od kříže ke konturám. 

 

Technika barvení tón v tónu  

Používáme barvy stejné řady, ale různé odstíny - od tmavých po světlé, účes je potom plastický, 

zvýrazní se střih. 

Např.: čokoládově hnědá + světle hnědá + zlatavě plavý. 

Nebo: tmavá červená + světle červená + reflexní červená. 

Nebo v tmavé barvě použít červené melíry,… 

Pracovní technika je stejná jako u melírování vlasů – do alobalu, abychom si mohly zvolit místa 

kontrastu. 

 

  

 

Duhové barvení 

 

 

 

 

 

 

 

VI. VODOVÁ ODULACE 

1. Princip a podstata vodové ondulace, pomůcky a nářadí  
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Vlas nasaje vodu, keratin nabobtná - změkčí se, vlas se prodlouží - protáhnou se vodíkové 

vazby. Vlas se stává plastickým - můžeme mu dát jakýkoliv tvar. 

Vysušením se vodíkové vazby vrátí do původního tvaru - vlas se opět zkrátí a získá svou 

pružnost, ale má již změněný tvar - kroužku, natáčky,… Tvar podrží tak dlouho, dokud 

nezvlhne, nenamočí se. Zdravý vlas přijme 15 % roztoku, narušený 30 %. 

Pomůcky a nářadí – hřeben na rozčesávání, hřeben  

se špičkou, plochý kartáč, kulatý kartáč, pinetky, vlásenky, pérka, 

natáčky, síťka, sušák, fén, tužidla, laky, gely, vosky, šampony, 

regenerátory, ochranné prádlo, případně vlasové ozdoby. 

2. Techniky vodové ondulace  

 pokládaná vlna 

 foukaná vlna 

 kroužkování – ploché - na krátké, kolmé – na dlouhé 

 natáčení vlasů na natáčky 

 sušení vlasů do tvaru účesu 

 

3. Kombinace technik  

Kombinujeme podle typu a tvaru požadovaného 

účesu, natáčení a kroužkování vlasů u uší,  

na krku – vlasy jsou tam kratší. 

Pokládaná vlna a kroužkování: pokládaná vlna 

z období 30. let je znovu módní v kombinaci 

s koktejlovým  

či večerním účesem. 

Natáčení a foukaná přes kulatý kartáč krátkých 

vlasů  

u uší na krku. 

 

 

 

4. Druhy natáčení  

 proudivé – natáčky za sebou 
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 stříškovité - šachovnice – jako cihly, nevznikají pěšinky 

 parketové – šikmo 

 pyramidové – na objem do výšky, natočený pramen je podložen natáčkou 

5. Pracovní postup natáčení a zhotovení účesu  
1) Diagnóza vlasů, poradenská služba – hmatem, 

zrakem určíme stupeň narušení vlasů, zvolíme 

vhodnou vlasovou kosmetiku - druh šamponu, 

regenerátoru, předběžně odhadneme, jak bude 

zákaznice dlouho pod sušákem.  

Při poradenské službě zjistíme od zákaznice, 

k jakému účelu budeme účes vytvářet: zda je na běžné 

denní nošení nebo chce večerní účes, svatební, 

plesový. Určíme velikost natáček, druh natáčení.  

 

Společenský účes – ukážeme zákaznici vzor 

v katalogu účesů a domluvíme se na použití 

vlasových ozdob, čelenky, závoje,… Je třeba si účes 

dopředu vyzkoušet a zjistit, co bude mít zákaznice na 

sobě za šaty, jak bude nalíčená, jakou má celkovou 

představu o účesu. My jsme odborníci, tak 

doporučíme co by zákaznici slušelo. 

2) Založíme ochranné prádlo, umyjeme vlasy vhodným šamponem, provedeme povrchovou 

regeneraci. 

3) Naneseme fixační přípravek – vhodné tužidlo.  

4) Rozčešeme si vlasy do budoucího účesu a natáčíme vždy do tvaru. 

5) Natáčení – pramínek oddělujeme špičkou, pramen vyčešeme dopředu, natáčíme kolmo 

k hlavě. Pramen prochází středem natáčky, špičky se nesmí deformovat. 

6) Kombinace technik – krátké vlasy u uší, na krku lze nakroužkovat nebo vyfoukat  

přes kulatý kartáč. 

7) Ochranná síťka na natáčky, doba sušení - čím jsou vlasy další a narušenější, tím bude doba 

působení delší (20 - 45 minut). 

8) Kontrola natáček – na několika místech si roztočíme zkušební natáčku, zda jsou vlasy všude 

suché, nesmí být vlhké konce. 

9) Po vychladnutí natáček – sundáme od spodních partií. 

10) Pročesávání – hřebenem a kartáčem rozčešeme do požadovaného účesu. 

11) Formování účesu – pokud jde o běžné nošení, můžeme vlasy lehce přitupírovat a použít 

laky, vosky, krémy. Lakujeme z dálky cca 30 cm, aby nebyl účes slepený. 
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Společenský, svatební účes – vyžaduje naši fantazii, dobrou přípravu, pečlivost, zručnost. 

Účes musí být trvanlivý, vydržet několik hodin. Vlasy  

si rozdělíme do 3 partií a začneme tvarovat odzadu. Pokud 

jsou vlasy dlouhé a budeme vytvářet drdol – výčes, je dobré 

si těžiště zafixovat gumičkou, kterou zakryjeme. Můžeme 

použít vlasovou podložku na objem. 

Tupírujeme si jednotlivé prameny, které k hlavě lehce 

nalakujeme. Po zaschnutí pročesáváme na povrchu vhodným 

kartáčem na společenské účesy. Vlasy postupně upevňujeme 

pérky, ozdobnými skřipečky, vlásenkami. Nakonec upevníme 

přední partie, můžeme si pramínkovat pomocí vosku, 

překládat vlasy přes sebe apod. 

Nakonec nalakujeme, aby se účes zafixoval, upevníme 

vlasovou ozdobu.  

Při zkoušce účesu zákaznice nic neplatí, vše si naúčtujeme až při finální práci. 

 

Pokládaná vlna  

= vymačkání vln do mokrých vlasů. První vlna směřuje do obličeje. Ke zpevnění použijeme 

tužidlo, pomůžeme si pinetkami a kroužkováním. Přiložíme síťku a vysušíme. Dnes opět módní 

použití vln v účesu. 

Kroužkování  

Kroužkování ploché na krátké vlasy, kolmé na dlouhé vlasy. 

Oddělíme si špičkou čtvereček vlasů, otočíme ho kolem prstu, pinetku do středu kroužku, nesmí 

deformovat. Kroužkováním jedné řady doprava a druhé doleva vzniknou vlny. 

Sušení do tvaru účesu  

Po umytí vlasy vysušíme ručníkem, můžeme je lehce prosušit fénem a prsty naneseme tužidlo, 

rozdělíme si je do několika partií pinetkami. Foukáme přes kulatý kartáč  

po jednotlivých pramíncích do tvaru od týlu. Horký vzduch směřuje z vrchu na kartáč. 

Respektujeme růst vlasů.  

 

 

VII. VLASOVÁ KOSMETIKA – REGENERACE, MASÁŽE  

A VLASOVÉ VODY 
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Krásné, hladké, lesklé vlasy, to je požadavek každé zákaznice. Většinou máme vlasy suché, bez 

lesku, lámavé, s rozdvojenými konečky. 

1. Příčiny poškození vlasů – veškeré chemické úkony na vlasech, každodenní žehlení  

a přesoušení vlasů horkým vzduchem, laky na vlasy, působení slunce, mrazu, větru. Nešetrná 

denní péče při česání - uzlíky a přetrhání vlasů, nezdravé stravování, stres.  

Stupeň narušení – vlasy silně narušené, vlasy středně narušené, vlasy zdravé.  

2. Použití vhodné vlasové kosmetiky - při diagnóze vlasů a poradenské službě zhodnotíme 

stav pokožky, stupeň narušení vlasů. Podle toho zvolíme vhodný šampon, regenerátor, případně 

vlasové vody a tonika. Naší povinností je zákaznici doporučit,  

aby používala vhodnou vlasovou kosmetiku, která jí bude pomáhat, případně léčit pokožku. 

Sledujeme zvláště: lupy, zvýšenou činnost mazových žláz, přesušenou pokožku a vlasy, to vše 

je třeba ošetřit vhodnou vlasovou kosmetikou i doma. Pokud tomu tak není, může dojít 

k vážným zdravotním problémům nebo lámáním vlasů. 

V kadeřnictví bychom měli mít zásobu vlasové kosmetiky pro všechny typy vlasů a pokožky, 

aby zákaznice měla možnost to, co potřebuje, u nás hned koupit a rovnou pokračovat s péčí 

doma. 

3. Ošetření vlasů  

Při ošetření vlasů rozlišujeme 

a) ošetření vlasového stvolu – povrchová a hloubková regenerace 

b) ošetření vlasového kořínku – masáže a použití vlasových vod a tonika 

 

Povrchová regenerace – pomocí regenerátoru, kondicionéru, ochranného spreje na vyrovnání 

vlasové struktury, vlasového oleje - např. arganový, bylinkové splachovací lázně - odvary 

z heřmánku, kopřiv, rozmarýnu, zázvoru,… 

Povrchová regenerace zahrnuje ošetření vlasového stvolu. Pokud jsou vlasy narušené - 

barvením, odbarvováním, melírováním, chemickou preparací, častým žehlením nebo 

přesoušením vlasů – po umytí vhodným šamponem použijeme regenerátor do délky vlasů, 

zvláště na konečky. Na pokožku regenerátor nenanášíme, zvláště dáváme pozor u mastných 

vlasů, které potřebují ošetřit jen poškozené délky. Druh a množství regenerátoru zvolíme podle 

stupně narušení, např.: regenerátor na jemné vlasy - nesmí vlasy zatěžovat, regenerátor na vlnité 

vlasy dodává potřebnou hydrataci, regenerátor na silně narušené vlasy,… 

Účinky – regenerací nahrazujeme ochranný maz, který má za úkol chránit vlas, šupiny kutikuly 

proti přesušování, lámání. Snažíme se vlasům vrátit lesk, usnadnit rozčesávání, zabraňujeme 

statické elektřině speciálními ochrannými spreji, oleji, které nanášíme na vlasy  

po umytí - chráníme vlasy proti UV záření, povětrnostním vlivům, mrazu, proti vysoké teplotě, 

proti přesušování vlasů,… 

Kyselá lázeň – provádíme ji po regeneraci, zvláště po chemických úkonech, u mastných 

vlasů,… 1 lžíce 8% octa a půl litru vody. Účinky – odstraní z vlasů zbytky alkálií, spojí iontové 

vazby, uzavře šupiny kutikuly, obnoví pokožce kyselý kožní film. 
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 4. Hloubková regenerace – zábaly, masky 

Provádíme u silně narušených vlasů chemickou 

preparací, barvením, melírováním, odbarvováním –  

je narušena i vláknitá vrstva kortexu, nejen ochranná 

vrstva šupin kutikuly. Pomocí tepla – climazonu, 

sušáku, vpravíme hlouběji do vlasu, do spodních vrstev 

kutikuly, potřebné regenerační přípravky. Novinky – 

pomocí tepla - speciální kulmy, žehličky - vpravíme do 

šupin kutikuly arganový olej, který bývá na povrchu 

kulmy nebo brazilský keratin, který hlouběji ošetří 

vlasovou strukturu. 

Postup – vlasy dvakrát umyjeme vhodným šamponem, lehce vytřeme ručníkem, na vlasy 

naneseme potřebné množství regenerační masky, přikryjeme igelitovou čepicí, ručníkem  

a posadíme zákaznici pod zdroj tepla. Zahříváme asi 10 minut a 10 minut necháme vlasy volně. 

Potom masku spláchneme teplou, ne horkou vodou. Můžeme provést kyselou lázeň. 

5. Domácí výživné masky  

banánová s olivovým olejem a 2 lžičkami medu - pro všechny typy vlasů  

hydratační z avokáda – přezrálé avokádo a 1 žloutek 

ricinový olej a žloutek – na suché vlasy 

majonézová – na suché vlasy 

Všechny masky – po nanesení nechat 15 minut působit, poté umýt vhodným šamponem. 

Domácí masky by se měly opakovat dle stupně narušení 1 – 2 x za týden. 

6. Brazilský keratin  

Keratin je protein – bílkovina, která je hlavní složkou kůže, vlasů, nehtů. Jedná se o léčebný 

proces, který narušené vlasy uzdravuje a vlnité uhlazuje až na několik měsíců. 

Brazilský keratin gold – obsahuje keratin a částečky zlata, které skvěle působí na vlasy a kůži. 

Je obsažen v šamponech, kondicionérech, v séru, v pleťových krémech proti vráskám. 

Brazilský keratin argan – obsahuje arganový olej, vitamíny A, E, F, esenciální mastné kyseliny, 

omega kyseliny 3 a 6, karoten, kyselinu linolovou. Zajišťuje hloubkovou regeneraci vlasů i 

pokožky. 

 

 

7. Arganový olej – nazývá se marocké zlato. Získává se z rostliny argánie trnité, z jader plodů, 

mají chuť mandlí, ořechů. 
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Použití – v gastronomii, v lékařství – léčí ekzémy, akné, lupy, popáleniny, ve vlasové kosmetice 

a kosmetice – chrání proti UV záření, zpomaluje stárnutí, uzdravuje suché vlasy  

a pokožku.  

Přípravky – šampony, balzámy, kondicionéry, masky, spreje pod žehličku, mléka na ošetření 

vlasové struktury, sérum proti vypadávání vlasů - zmírňuje potíže, sérum proti roztřepeným 

koncům. 

 8. Složení regeneračních přípravků – 

pantenol, vitamín B5, ostatní vitamíny, čajové 

silice, tkáňové extrakty ze zvířecích orgánů, 

z placenty, rostlinné oleje, byliny, keratin a 

mléčný protein,… 

9. Ošetření vlasového kořínku 

Masáže – ruční - frikční – pohyby 

krouživými, trhavými, proudivými, 

eletrickými přístroji – vibrační a 

vysokofrekvenční – el. jiskrami. 

10. Účinky masáže 

 Osvěžení a prokrvení pokožky – rychle proudící krev přivádí živiny vlasovému 

kořínku 

 zamezení tvorbě lupů  

 zmírnění vypadávání vlasů 

 dezinfekce pokožky 
 dodání potřebných živin vlasovému kořínku – vitamíny, rostlinné výtažky obsažené 

ve vlasových vodách,… 

 uvolnění vývodů mazových a potních žláz 

 obnovení kyselého kožního filmu 
 odmaštění pokožky – vlasové vody na mastné vlasy obsahují alkohol 

11. Pracovní postup masáže 

Masáž provádíme 2 – 5 minut - na umyté vlasy naneseme vhodnou vlasovou vodu nebo 

tonikum. Nanášíme opatrně, po malých dávkách na několik míst vlasové pokožky, aby voda 

nestékala, a ihned rozmasírujeme. Masáž začínáme od týlu, aby se pokožka dobře prokrvila. 

Pracujeme bříšky prstů, všechny pohyby směřují do středu hlavy. Čím větší tlak  

na pokožku, tím hlubší masáž. Hloubková masáž je účinnější. Ukončení masáže – na středu 

temene - podržíme palce obou rukou - příjemné zakončení. 

 

 

12. Složení vlasových vod a tonik  
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Etanol – alkohol – ne vyšší než 50 % - odmašťuje, dezinfikuje, glycerín – podporuje pružnost 

vlasu, organické kyseliny – obnovují kyselý kožní film, zamezí tvorbě bakterií, rostlinné 

výtažky – z břízy, kopřiv, heřmánku, lopuchu, aloe vera, máty, řebříčku,... Vitamíny – 

například F, A na mastnou pokožku, B, C, kyselinu pantotenovou – obsažena ve včelí mateří 

kašičce - na mastné vlasy. 

Krásná zdravá pokožka a vlasy závisí také na naší životosprávě, celkovém fyzickém a 

duševním stavu. 

MASTNÉ VLASY A VYPADÁVÁNÍ VLASŮ 

- problém 30 % populace. Vlasový maz chrání vlasovou pokožku, vlasy proti přesušení  

a lámání. 

Příčiny - nezdravý životní styl - strava bohatá na nasycené tuky a cukry - stresy, pročesávání 

vlasů rukama, pocení – ucpávání vývodů mazových žláz, mechanické či chemické podráždění 

pokožky, hormonální výkyvy – u teenagerů, žen při menstruaci, v těhotenství, v klimaktériu. 

Hormonální porucha – hormony androgeny – mužské pohlavní hormony, vyskytují  

se u mužů i u žen, způsobují zvětšení mazových žláz a zvýšení jejich činnosti. 

Neřešení problému mastné pokožky – může způsobit vypadávání vlasů a jejich neobnovení. 

Nadměrné množství mazu ucpává póry kolem vlasového folikulu - kořínku. Špatně umytý maz 

působí jako vosk. Kořínek nemůže dýchat, zastaví se růst a zahyne. Není jisté,  

zda se někdy obnoví. 

Řešení: 

1) vyvážená životospráva – dostatek tekutin, minimalizovat mastná a sladká jídla. Dostatek 

vitamínů – A, B, C, E – ovoce, zelenina, syrová semena, ryby, maso, obiloviny,…  

2) zbavit se stresu – aktivní odpočinek - více pobytu v přírodě, pohyb 

3) myjeme vlasy teplou nebo vlažnou vodou (ne horkou) 

4) zbytečně vlasy nefénujeme - horký vzduch dráždí mazové žlázy 

5) vlasová kosmetika – nepoužíváme hydratační šampony. Vhodné jsou neutrální nebo slabě 

kyselé. Kondicionéry používáme pouze na konečky a délku, nikdy ne u pokožky. 

6) používáme vlasové vody a tonika s jemnou masáží – dezinfikují pokožku, omezují činnost 

mazových žláz 

7) používáme tužidla a fixační přípravky na zvětšení objemu - zvednuté vlasy od pokožky 

8) citronový zábal – šťáva z 1 citronu + černý čaj – nechat působit 15 - 20 minut na pokožce. 

Umýt kvalitním šamponem. 

9) doporučené přípravky - např.: Energy Cytostan šampon, vlasové vody Weleda - rozmarýnové 

vlasové tonikum,… 
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Nadměrné vypadávání vlasů – člověk má na hlavě cca 100 000 vlasů, růst a výměna probíhají 

celý život. Denně může vypadnout až 100 vlasů. Pokud však trvá nadměrné padání 6 týdnů – 

nečekat, vyhledat lékaře - dermatologa nebo vlasového specialistu. 

Příčiny - špatná životospráva, deprese, diabetes, nemoc štítné žlázy, vysoký cholesterol, 

hormonální výkyvy,… 

Léčba - vyšetření - krevní obraz, rodinná anamnéza, změna životního stylu - jídelníček, pohyb, 

doplňky stravy, vlasové vody a tonika + masáže - denně několik měsíců. Transplantace, laser, 

kyslíková terapie,…  

Novinky – šampony, kondicionéry, vlasové vody a tonika s mikročásticemi pronikají hluboko  

do vlasové pokožky. Podporují růst, zmírňují vypadávání, obnovují hustotu. Např.: Renokin. 

PREVENCE ZDRAVÝCH VLASŮ 

Zdravé vlasy, pevné, lesklé, to je požadavek každé zákaznice. 

Většinou máme vlasy slabé, bez lesku, lámavé. Narušené nešetrnou denní péčí (česání, 

přesoušení, žehlení vlasů), nevhodnými chemikáliemi, povětrnostními vlivy, UV zářením, 

mrazem. 

 

13. Jak na zdravé vlasy 

1) Zdravá výživa 

dostatek tekutin, vyvážená strava 

vitamín – A – antioxidant – upravuje činnost mazových žláz. V rybách, masu, mléku, sýrech, 

špenátu, mrkvi, brokolici, meruňkách, broskvích. 

vitamín – C – antioxidant - udržuje zdravou pokožku a vlasy. V citrusech, jahodách, kiwi, 

ananasu, rajčatech, bramborách, tmavozelené zelenině. 

vitamín – E – antioxidant - prokrvuje pokožku, vlasy jsou hebké. V rostlinných olejích, 

sójových bobech, syrových semenech, ořechách, listové zelenině. 

biotin – pomáhá produkovat keratin, prevence šedivění a vypadávání vlasů. V rýži, mléku, 

játrech, pivovarských kvasnicích, zrnech. 

inositol – stimuluje funkci vlas. kořínku. V citrusech, rýži, pivovarských kvasnicích, játrech, 

zrnech. 

niacin – vitamín B3 - podporuje krevní oběh ve vlas. pokožce. V pivovarských kvasnicích, 

pšeničných klíčkách, rybách, kuřeti, krůtě, masu. 

kyselina pantotenová – vitamín B5 – prevence šedivění a vypadávání vlasů. V obilovinách, 

pivovarských kvasnicích, tmavém masu, vaječných žloutcích. 
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vitamín – B6 - prevence vypadávání vlasů, pomáhá při tvorbě melaninu. V pivovarských 

kvasnicích, játrech, obilovinách, zelenině, žloutcích. 

vitamín B 12- prevence vypadávání vlasů. V rybách, kuřeti, vejcích, mléku. 

zinek a železo – dýňová semínka, špenát, červená řepa 

2) Ochrana vlasů před sluncem – chránit vlasy pokrývkou hlavy 

 při opalování - polostín 

 používat speciální sluneční vlasovou kosmetiku – šampony, regenerátory, masky, 

oleje, spreje – obsahující aminokyseliny - základní stavební jednotka vlasů, např.: 

lisyn,… 

 vitamíny - C, E - stabilizuje keratin, papayu - podporuje tvorbu nových buněk 

 UV filtr + selen – chrání před UV zářením 

3) Ochrana před mrazem, větrem – nepoužívat gely s mokrým efektem a používat pokrývku 

hlavy. Pouze venku, v obchodech, dopravních prostředcích sejmout, hrozí zapaření pokožky. 

4)  Používat dobrou vlasovou kosmetiku a šetrné chemikálie – vhodné šampony, balzámy, 

masky, vlasové vody, vlasové oleje, vlasové kúry na barvené a zesvětlené vlasy, ochranné 

spreje - vyrovnávač vlasové struktury - před žehlením, fénováním. Používat barvy s olejovými 

výtažky chránící vlas při barvení, požívat nižší % H2O2, např.:  

u nešedivých vlasů barvit oxidačními šampony obsahujícími ceramidy, které chrání vlas a 

používáme nižší peroxid vodíku 3%. 

5)  Šetrná denní péče - opatrné česání, kartáčování, zbytečně vlasy nesušit, nežehlit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PÉČE O RUCE 

1. Estetický a zdravotní význam péče o ruce 
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Ruka je náš nejcitlivější nástroj. Je vystavena nebezpečí zašpinění, nákaze. Je naší povinností 

dbát o hygienu a estetický vzhled našich rukou. Ruce si myjeme několikrát za den, teplou 

vodou, kvalitním mýdlem. Používáme hydratační kyselý krém.  

Zvláštní péči věnujeme nehtům. 

2. Anatomie nehtu 

Nehty jsou rohovité ploténky, jež zapadají do papil nehtového lůžka. Nehtovou ploténku 

překrývá u kořene jemná kožní řasa – blanka. Nehet je nejtlustší uprostřed, na přední volné části 

je nehet zabarven bělavě. U nehtového lůžka je růžový a průsvitný. Průsvitná část připomíná 

měsíc, nazývá se lunula. Postranní nehtové valy - okraje nesrůstají, jsou ploché  

a úzké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Různé tvary nehtů 

 

  

 

4. Pomůcky na manikúru 
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 kleštičky nebo nůžky k úpravě  

délky 

 velmi jemný ocelový pilníček – na 

tvar nehtu 

 papírový pilníček – odstranění 

zbylých štěpin z nehtu 

 odsunovač kovový –  

k odsunování kůže přirostlé  

u kořene nehtu (kožní řasa) 

 nůžky jemné různých tvarů – 

odstříhávání záděr 

 tyčinky plastové -  

k čištění nehtu a úpravě laku 

 leštič nehtů – leštíme na konci celé 

úpravy nehtů 

 

5. Hygiena a bezpečnost práce  

Při manikúře můžou vzniknout drobná poranění, proto pracujeme v souladu s hygienickými  

předpisy. Po skončení manikúry všechny nástroje vyvařujeme a dezinfikujeme. Dojde–li k 

poranění, drobnou ránu ošetříme 3% peroxidem vodíku. 

6. Pracovní postup manikúry 

Nikdy neprovádíme manikúru, je-li nehtový val zarudlý, zduřelý. 
Při péči je třeba brát v úvahu tvar nehtů, opilovat ho do oválu. U manuálně pracujících nemá  

nehet přesahovat bříška prstů. 

 

a) Odlakování nehtů – začínáme od malíčku levé ruky, smotkem vaty a odlakovačem 

odstraníme zbytky laku, postupujeme od lunuly k okraji. 

b) Zkrácení nehtů – provádíme pilníkem. Pilujeme stále jedním směrem, aby se nám nehet 

netřepil. Zpočátku používáme hrubší stranu, poté jemnou stranu pilníku. Pilujeme od 

nejkratšího nehtu, ostatní přizpůsobíme. 

c) Koupel prstů – po opilování jedné ruky namočíme prsty do misky s teplou mýdlovou vodou 

a několika kapkami 3% peroxidu vodíku. Ve vodní lázni zmizí poslední zbytky laku a  

kožní řasa se změkčí. Pokračujeme pilováním pravé ruky. Po koupeli použijeme mastný krém 

na nehty. 

d) Odstranění kožní řasy – abychom předešli záděrám, musí být kožní řasa měkká, u nehtu 

nemá být pevně upnutá. Po vyjmutí z vodní lázně osušíme, promastíme nehty a speciální 

širokou lopatičkou uvolníme kožní řasu a za stálého namáčení nožíku ve vodní lázni nadnehetní 

blanku vyškrabujeme. Vyčistíme kouty a volné okraje nehtu. Na nehet naneseme mastný krém 

a pokračujeme na dalším prstu. 

e) Masáž rukou – po skončení manikúry neneseme masážní olej nebo krém a masírujeme. 

Začínáme od konečků prstů směrem nahoru. Hladíme prsty na hřbetu ruky, zespoda,  

poté dlaň a pokračujeme až na celé předloktí. 
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Třeme jednotlivé prsty krouživě palcem  

a ukazovákem nahoru a dolů. Po skončení 

masáže omyjeme ruce teplou vodou a mýdlem. 

f) Leštění nehtů – leštíme jemně od lunuly  

k okraji nehtu. 

g) Vyčištění nehtů – odstraníme zbytky krému, 

vysušíme, aby lak dobře držel. 

h) Podkladový lak – neboli zpevňovač, 

barevný lak pak lépe drží. Zpevňovač 

používáme  

k léčení lomivých a třepivých nehtů. Začínáme 

od malíku pravé ruky. Necháme dobře 

zaschnout. 

ch) Barevný lak – štětečkem nabereme malé 

množství laku a od středu na okraje. Necháme zaschnout a přidáme další vrstvu. Perleťové laky 

světlé mohou mít až 3 vrstvy. 

i) Ochranný lak – po zaschnutí laku můžeme použít ochranný lak ke zvýšení trvanlivosti. 

Zásada barev laku – barvy mají být sladěny s nehty na nohou, rukou a rtěnkou. 

 

 

IX. VLÁSENKÁŘSTVÍ 

 
1. Historie 

Vznik a vývoj vlásenkářství: 

- vznik vlásenkářství sahá až hluboko do starověku, až do období 3000 př. n. l.  

- 5000 př. n. l. v Egyptě ke slavnostním příležitostem a jiným událostem společenského 

významu používali zhotovené paruky a vousy (některé byly zhotoveny  

z platiny, zlata a stříbra).  

- Později nastává rozvoj v Řecku, kde se používaly vlasové doplňky pro tvorbu účesu.  

-Velký rozvoj vlásenkářství nastává v období Baroka. Účesy dosahovaly                                                                                                                                                             

až 1m výšky. Byly tvořeny vlasovými náhražkami.  

- V období Ludvíka XVI. vzniká první vlásenka. 

- Napoleonova vláda dává módě jiný směr. Muži krátké vlasy – připraveni k boji. 

- V roce 1890 obnoveno vlásenkářství až do roku 1923. 

- Dále s módou krátkých vlasů 1924 zaznamenalo vlásenkářství úpadek. Až koncem 50. let 

minulého století opět přichází móda vlasových příčesků – žijón. Je opět vzestup vlásenkářství, 

vrcholí móda paruk jako náhradního účesu.  

- V současné době se převážně zaměřujeme na vlasové vlásenky zdravotní, divadelní  

a filmové, módní trendy zhušťování a prodlužování vlasů, změny účesů na jeden večer  

apod. 

 

Z tohoto přehledu je zřejmé že vlásenkářství nabývá v některých módních obdobích značného 

významu a stává se tak nedílnou součástí kadeřnického oboru. 

 

 



46 

Vlásenkářství se podle charakteru práce dělí na dvě odborná odvětví: 

a) vlasařství – zpracování vlasové suroviny 

b) vlásenkářství 

 

 

2. Provozovna vlasařského záměru  

 

1. laboratoř – ověřování vlasové suroviny a určování dalších chemických a technologických  

                     postupů 

2. tenčírna – úprava asijských vlasů 

3. bělírna – chemické bělení a odbarvování vlasů 

4. barvírna – barvení a tónování vlasů 

5. mokré pracoviště (prádelna) – praní vlasů a regenerace 

6. vlásenkářská dílna – zpracování vlasové suroviny a různé vlásenkářské výrobky  

 

Pracoviště vlásenkáře - prostorná místnost udržovaná v čistotě s přívodem vody a el.proudu, 

dobře osvětlená denním světlem, které může být doplněno umělým světlem. Vlásenkářský 

pracovní stůl má mít zásuvky na nářadí a musí být zkonstruován tak, aby se na něj mohly 

upevnit různé vlasové nástroje. Pracoviště by mělo obsahovat - vlasový materiál, vlásenkářské 

nářadí, výrobky, chemikálie. 

 

 

3. Nářadí a pomůcky vlásenkáře 

 

vochle – základní vlásenkářské nářadí, je to prkénko potažené nerezavějícím plechem, v 

prkénku jsou v řadách zasazeny ocelové jehly, na niž protahováním rovnáme prameny vlasů 

 

pomykala – se skládají ze dvou velkých kožených desek o rozměru 20 x 25 cm, jejich vnitřní 

strany jsou opatřeny krátkými pevnými drátky hustě upevněnými po celé ploše, jejich konce 

jsou zahnuté jedním směrem, používají se při třásnění nebo poutkování vlasů 

 

rám na třásnění – se skládá ze dvou kolíků, které jsou zapuštěny do dřevěných nebo železných 

šroubů a upevněných k pracovnímu stolu, na levém kolíku je připevněn záchytný kolíček (trn) 

na uvazování nitě, v otvorech pravého kolíku jsou upevněny kolíčky (3 - 5) podobné houslovým 

klíčům k vypínání nití, rám se používá k třásnění vlasů  

 

poutkovací jehla –  jemný háček z kvalitní oceli, který je upevněn v dřevěném držáku tak, aby 

se natáčel, síla nebo tloušťka poutkovací jehly se značí čísly (0-6) 

 

různé textilie – tyl, mlynářské plátno, hedvábné gázoviny, pentle, stužky, šití parukových 

kontur. 
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4. Druhy vlasových surovin 

 

1) obecně rozeznáváme vlasy živé a mrtvé 

a) vlasy živé – ty vlasy, které nebyly vytrženy, ustřihnuty nebo vypadnuty a plní funkci  

    vlasového porostu  

b) mrtvé vlasy – ty vlasy, které byly vytrženy, ustřihnuty nebo vypadnuty  

 

Ve vlásenkářství používáme vlasy mrtvé. Barva a kvalita vlasů je ovlivněna rasou  

a podnebím, ve kterém člověk žije. Nejvhodnějším materiálem jsou vlasy středoevropské (vlasy 

rovné, mírně zkadeřené), nevhodné vlasy jsou kudrnaté a krepové. 

 

Vlasy lidské 

a) středoevropské – nejžádanější, nejkvalitnější 

b) italské – tmavé 

c) asijské – 1. čínské – tmavé, tvrdé 

d) vietnamské – jemnější 

 

Zvířecí chlupy 
1) chlupy z buvola (buvolka) – používají se k výrobě divadelních paruk, rokokových  

    vlásenek, vlasů a vousů 

2) chlupy z kozy andorské (andora) – používají se k přimíchání různých materiálů 

3) chlupy z kozy domácí - přimíchávají se do buvolky 

4) chlupy z velblouda – mísí se s vlasem a buvolkou 

5) ovčí vlna – používá se k výrobě podložek pro dobové nebo historické účesy 

6) koňské žíně – nejkluzčí a nejtvrdší materiál, ponechává se v přírodních barvách a používá 

    se ke zhotovení fantastických vlásenek 

 

 

Rostlinná vlákna 

 

Len, konopí, mořská tráva, list agáve – na divadelní vlásenky. Dalším náhradním 

materiálem k výrobě vlásenek jsou rostlinná vlákna. Byly základním materiálem pro výrobu 

paruk ve starém Egyptě. Délka těchto materiálů dosahovala až 3 m. V současné době se 

používání rostlinných vláken omezilo jen na výrobu krepu používaného v divadelním 

vlásenkářství. Používá se tak len, který po zušlechtění dosahuje délky až 90 cm. Lněnému 

vláknu se podobá vlákno konopí. Dorůstá do 2 m. Dále se používá lísko, které má hladší 
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strukturu a lze ho vochlováním upravit do jemnějších proužků. Postupným vývojem vznikají 

vlákna, která svou tloušťkou, pevností a vybarvením mohou nahradit nedostatkový vlasový 

materiál. Vlákna mají různá jména i odlišné vlastnosti a jsou vyrobena na různých chemických 

základech. Ve vlásenkářské výrobě se používají zejména dva druhy: 

  

silon – bílé průsvitné vlákno tloušťky 0,7 - 0,9 mm. Může se barvit do přírodních  

i fantastických odstínů syntetickými barvivy určenými pro barvení chemických vláken. Jeho 

negativní vlastnosti jsou vysoký, těžko tlumitelný lesk a nestálý tvar. V divadelním 

vlásenkářství se používají také silonové žíně a struny.  

 

kanekalon - polyamidové vlákno, které je pro svoje vynikající vlastnosti velmi oblíbené. Je 

tenčí než silon, udržuje daný tvar, lze jej barvit do přirozených odstínů a nemá vysoký lesk. 

Jeho jedinou negativní vlastností je, že nesnáší teplotu nad 38 °C. Silným slunečným zářením  

a teplem nebo při sušení při vysoké teplotě hrubne a krepovatí.  

Mimo uvedené náhradní materiály používají divadelní vlásenkáři k zhotovení stylizovaných 

historických a fantastických paruk řadu experimentálních prostředků jako papír, papírovou 

vatu, papírový motouz, celofán, viskózovou houbu, staniol, bavlněnou a vlněnou přízi, 

hedvábné šňůrky, žinylky, bužírky, ucpávky do oken, pryžové proužky, nitě, peří atd.  

 

 

5. Základní zpracování vlasů 

 
1. vyčištění od prachu – vyklepávání na volném vzduchu 

2. roztřídění podle barev – pečlivě podle jednotlivých odstínů 

3. rozmotání smotků (rozcupování) – prsty uvolňujeme smotané vlasy a pevnější uzlíky  

    uvolníme jehlou 

 

4. vochlování – pracujeme opatrně, vlasy skládáme na jednu hromádku (oba konce jsou 

    zašpičatělé) 

 

5. stažení do hlav – vyvochlovaný pramen položíme do tvaru podkovy do vochle, 

    vytahujeme vyčnívající špičky vlasů a tím získáme pramen kónicky zúžený 

 

6. stažení do délek - pramen vložíme kluzčím koncem do pomykadel , vrchní část pomykala 

   přiklopíme, postupně vlasy třídíme podle délek 

 

7. odbarvení vlasů mokrou cestou v mýdlové vodě – rovnání vlasů (kořínky k sobě) 

8. melírování – míchání vlasů různých barev 
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6. Druhy třásní 

 třásnění je proplétání a upevňování vlasů za jejich hlavy mezi 2, 3 až 4 napnuté nitě. 

Používáme k tomu: rám na třásnění na levé straně s 1 kolíčkem a na pravé straně se 2, 

3 nebo 5 kolíčky. Nitě volíme podle druhu třásně. 

 třásně jednoduchá – na třech nitích  

 třásně dvojitá – opakování třásně jednoduché, ale přidáváme ještě další smyčky 

 třásně francouzská - liší se od jednoduché tím, že pramínek vlasů protahujeme  

pod druhou spodní nití. Změna se projeví tak, že krátké konce vlasů nepřiléhají  

k vlasům delším, ale oddělují se. 

 třásně na pěšinku – na 2 - 4, 3. nebo 5. nit je bílá (po každém pramínku se vplétá  

do třásně) 

 třáseň na 4 nitích – používá se zřídka 

 třásně křížové – konce vlasového pramínku se přes sebe skládají křížem 

 třáseň krepová – používá se v divadelním a filmovém vlásenkářství. Na krep 

zpracováváme odpadní, evropské a asijské vlasy, buvolku, mořskou trávu. Pracujeme 

na dvou nitích. 
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