




Tato kniha je prvotním počinem společné práce žáků učebního oboru 
kadeřník z Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné 
školy řemesel a služeb ve Strakonicích a Střední odborné školy služeb v 
Levicicích. Tyto školy mezi sebou navázaly partnerství v rámci programu 
Erasmus+ realizovaného Evropskou unií.

Smyslem tohoto partnerství bylo (a věříme, že i do budoucna bude) pořádat 
oboustranné výměnné pobyty žáků těchto škol, seznamovat žáky s kulturou 
dané země, ale i tradičními zvyklostmi, které jsou pro naše regiony typické. 

Žáci učebního oboru kadeřník tak měli možnost během několika výměnných 
pobytů se navzájem seznámit se systémem a odlišnostmi oboru v navštívené 
zemi, a to jak po stránce teoretické, tak i hlavně praktické. Získané zkušenosti 
nadále zúročili při tvorbě účesů a výčesů, které obsahuje tato kniha.

Věříme, že vás obsah knihy zaujme a poslouží třeba i jako případná inspirace 
při tvorbě vašeho účesu.

Táto kniha je prvotným dielom spoločnej práce žiakov učebného odboru 
kaderník z Vyššej odbornej školy, Strednej priemyselnej školy a Strednej 
odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach a Strednej odbornej školy 
služieb v Leviciach. Tieto školy nadviazali partnerstvo v rámci programu 
Erasmus+ realizovaného Európskou úniou.

Zmyslom tohto partnerstva bolo (a veríme, že aj do budúcnosti bude) 
organizovať obojstranné výmenné pobyty žiakov týchto škôl, zoznamovať 
žiakov s kultúrou danej krajiny, ale aj tradičnými zvyklosťami, ktoré sú pre 
naše regióny typické.

Žiaci učebného odboru kaderník tak mali možnosť počas niekoľkých 
výmenných pobytov sa navzájom zoznámiť so systémom a odlišnosťami 
odboru v navštívenej krajine, a to ako po stránke teoretickej, tak aj hlavne 
praktickej. Získané skúsenosti naďalej zúročili pri tvorbe účesov a výčesov, 
ktoré obsahuje táto kniha.

Veríme, že vás obsah knihy zaujme a poslúži napríklad aj ako prípadná 
inšpirácia pri tvorbe vášho účesu.





Účes vytvořila:  Veronika Jamburová
Modelka:           Kristýna Hniličková
Make-up:           Veronika Jamburová

Postup:

Postup:

1. Umyté vlasy jsem vyfoukala do objemu přes kartáč a použila objemové tužidlo.
2. Oddělila jsem si boční partie a ostatní vlasy sepnula na temeni do culíku.
3. Umístila jsem do účesu korunku, která slouží jako ozdoba.
4. Vlasy z boční partie jsem vyčesala a přidala k culíku, čímž jsem zakryla zakončení 
korunky.
5. Všechny vlasy jsem důkladně vyhladila.
6. Culík jsem protáhla velkou podložkou, kterou jsem připevnila vlásenkami. 
7. Vlasy z culíku jsem oddělovala postupně po silnějších pramenech, které jsem 
nakroužkovala na prsty a opatrně je připevnila k podložce.
8. Prameny jsem začala k podložce připevňovat ve spodní části u hlavy a postupně 
pokračovala směrem nahoru. Poslední kroužek jsem umístila na vrcholu podložky.
9. Každý kroužek jsem po stranách vytáhla směrem ven. Tím účes získal na objemu.
10. Nakonec jsem do každého kroužku umístila ozdobu ve tvaru perly. 
11. Po celou dobu jsem prameny uhlazovala a fixovala lakem na vlasy. 

1. Umyté vlasy som vyfúkala do objemu cez kefu a použila objemové tužidlo.
2. Oddelila som si bočné partie a ostatní vlasy zopla na temeni do vrkoča.
3. Umiestnila som do účesu korunku, ktorá slúži ako ozdoba.
4. Vlasy z boční partie som vyčesala a pridala k vrkoču čím som zakryla zakončenú 
korunky.
5. Všetky vlasy som dôkladne vyhladila.
6. Vrkoč som pretiahla cez podložku, ktorú som pripevnila vlásenkami.
7. Vlasy z vrkoča som pripínala postupne po hrubších prameňoch, ktoré som na 
krúžkovala na prsty a opatrne ich pripevnila k podložke.
8. Pramene som začala k podložke pripevňovať spodnú časti hlavy a postupne 
pokračovala smerom nahor. Poslední krúžok na vrcholu podložky.
9. Každý krúžok som po stranách vytvárala smerom von. Tím účes získal na 
objeme.
10. Nakoniec som do každého krúžku umiestnila ozdobu v tvare perly.
11. Po celou dobu som premene uhladzovala a fixovala lakom na vlasy.
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Účes vytvořila:  Michaela Gerová
Make-up:           Dominika Hrubšová 

1. Vlasy jsem pročesala a vyžehlila do rovna.
2. Následně jsem vlasy sepnula do culíku, který jsem umístila na temeni hlavy.
3. Pročesala jsem culík dohladka a rozdělila do tenčích pramenů.
4. Nahoře culíku jsem umístila tužku, na kterou jsem jednotlivé prameny 
obtáčením zachytávala a připnula pinetkami.
5. Prameny jsem nalakovala.
6. Nakonec jsem všechny prameny sundala z tužky, kterou jsem vytáhla a prameny 
jsem připnula gumičkou.
7. Upravila jsem vše do finálního účesu a připevnila vlásenkami. 

1. Vlasy som prečesala a vyžehlila dorovna.
2. Následne som vlasy upla do vrkoča, ktorý som umiestnila vo vírovej časti.
3. Prečesala som vrkoč nahladko a rozdelila do tenších prameňov.
4. Navrchu vrkoča som umiestnila ceruzku, na ktorú som jednotlivé pramene 
obtáčaním zachytávala a pripla pinetkami.
5. Pramene som nalakovala. 
6. Nakoniec som všetky pramene zvliekla z ceruzky, ktorú som vytiahla a pramene 
som zapla gumičkou.
7. Upravila som do finálneho účesu a pripla vlásenkami.

CZ
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Postup:









Účes vytvořila: Denisa Chymčáková
Modelka:          Marie Vintrová
Make-up:          Denisa Chymčáková

1. Umyté vlasy jsem vyfoukala do objemu přes kartáč a použila objemové tužidlo.
2. Oddělila jsem si vlasy do tří částí. První část jsem vytvořila okolo temena hlavy. 
Druhá část vedla v horní partii spolu s bočními, které končily až za ušima. Třetí partie 
byla v zadní části hlavy.
3. Vlasy z první partie jsem sepnula do culíku na temeni hlavy a protáhla ho třemi 
podložkami jejichž velikosti se postupně zmenšovaly. Podložky jsem připevnila 
vlásenkami. 
4. Vlasy z okolních partií jsem postupně podložku obmotávala, dokud jsem 
neutvořila kužel.
5. Prameny okolo kontur obličeje jsem natočila na velkou kulmu a poté z nich 
vytvořila vlnu. Tu jsem položila na vzniklý kužel, připevnila pinetkami a zafixovala 
lakem.
6. Vlasy okolo krční partie jsem nakrepovala a připevnila k účesu na jeho vrcholu. 
7. Vlasy na vrcholu jsem vyžehlila a natupírovala. Poté jsem k natupírovaným vlasům 
připevnila světle modrá pírka jako dekoraci.
8. Nakonec jsem odstranila pinetky a vlny připevnila vlásenkami. 
9. Po celou dobu zhotovení účesu jsem vlasy vyhlazovala a postupně lakovala.

1. Umyté vlasy som vyfúkala do objemu cez kefu a použila objemové tužidlo.
2. Oddelila som si vlasy do troch častí. Prvú časť som vytvorila okolo temena hlavy. 
Druhá časť vedľa v hornej partii spolu s bočnými, ktoré skončili až za ušami. Tretia 
partia bola v zadnej časti hlavy.
3. Vlasy z prvej partie som upla do vrkoča na temeni hlavy a prevliekla ho tromi 
podložkami ktorých veľkosti sa postupne zmenšovali. Podložku som pripevnila 
vlásenkami.
4. Vlasy z okolitých partií som postupne obmotávala, pokiaľ som nevytvorila kužel
5. Pramene okolo kontúr tváre som natočila na veľku kulmu a potom som z nich 
vytvorila vlnu. Tu som položila na vzniknutý kužeľ, pripevnila pinetkami a zafixovala 
lakom.
6. Vlasy okolo krční partie som nakrepovala a pripevnila k účesu na jeho vrcholu.
7. Vlasy na vrchole som vyžehlila a natupírovala. Potom som k natupírovaným 
vlasom pripevnila svetle modré pierka ako dekorácii.
8. Nakoniec som odstránila pinetky a vlny pripevnila vlásenkami.
9. Po celou dobu zhotovení účesu som vlasy vyhladzovala a postupne lakovala.
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Účes vytvořila: Dominika Hrubšová 
Make-up:          Dominika Hrubšová 

1. Modelku jsem usadila a rozdělila jí vlasy na menší části, které jsem připnula 
pinetkami.
2. Elektrickou kulmou jsem po jednotlivých pramenech vlasy natáčela do malých 
loken a postupně přelakovala.
3. Natočené a přelakované vlasy jsem na hlavě připevnila směrem nahoru k 
culíku.
4. Natupírovala jsem prameny do objemu.
5. Přelakovala jsem a nastříkala leskem.
6. Nakonec jsem navrch hlavy nasadila svatební korunku.

1. Modelku som usadila a rozdelila jej vlasy na menšie časti, ktoré som pripla 
štipcami.
2. Ondulačným železom som po jednotlivých prameňoch vlasy natáčala do 
jemných kučier a postupne prilakovala.
3. Natočené a prilakované vlasy som vyčesala smerom hore na hlave do vrkoča.
4. Pritupírovala som pramene do objemu.
5. Prilakovala som a nastriekala leskom.
6. Nakoniec som navrch hlavy nasadila svadobnú korunku.
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Účes vytvořila: Annamária Pásztorová
Modelka:          Nicol Christine Kuttnerová
Make-up:          Annamária Pásztorová

1. Umyté vlasy jsem vyfoukala do objemu přes kartáč a použila objemové tužidlo.
2. Oddělila jsem si vlasy do dvou částí. V první části byla horní partie a obě boční, které 
směřovaly od ucha k uchu přes zadní část na temeni hlavy. Druhá partie byla v zadní části hlavy.
3. Vlasy z druhé partie jsem sepnula do culíku v levé části zadní partie za uchem.
4. První část jsem rozdělila na další tři. Dvě boční a jednu horní. Horní část jsem natupírovala a 
vytvořila mírnou bouličku přes temeno hlavy. Vlasy jsem připevnila pírky a spodní část nechala 
volně položenou směrem k culíku.
5. Pravou boční část jsem rozdělila do dvou. Tu spodní jsem povytáhla a položila tak aby 
zakrývala pravou zadní partii. Poté jsem jí připevnila nahoře pod bouličku.
6. Druhou jsem také trochu vytáhla a položila jí na bouličce, kde jsem z ní vytvořila vlnu.
7. Levou partii jsem opět rozdělila na dva prameny. První spodní pramen jsem povytáhla 
umístila ho přes ucho a připevnila pod bouličku.
8. Upravila jsem ke straně ofinu a poté poslední horní pramen povytáhla a připnula opět pod 
bouličkou.
9. Z volných konců všech vlasů jsem si oddělila pět pramenů. Čtyři prameny jsem ve tvaru 
ruličky sepnula pírky směrem k sobě a pátý jsem stočila okolo prstů a připevnila uprostřed. Tím 
vznikl tvar květu.
10. Vlasy v culíku jsem v polovině jejich délky a ve špičkách připevnila gumičkami. Obě strany v 
horní i spodní části culíku jsem trochu vytáhla do stran. 
11. U prostředního předělu jsem si vytáhla slabý pramínek a několikrát ho gumičkou protáhla, 
ale ne pevně nechala jsem ho volnější.
12. Do gumiček v culíku a také v horní části účesu jsem umístila drobné ozdoby.
13. Po celou dobu jsem prameny vlasů lakovala a uhlazovala.

1. Umyté vlasy som vyfúkala do objemu cez kefu a použila objemové tužidlo.
2. Oddelila som si vlasy do dvoch časti. V prvej časti bola horná partia a obe bočne, ktoré 
smerovali od ucha k uchu cez zadní časť na temeni hlavy. Druhá partie bola v zadní časti hlavy. 
3. Vlasy z druhé partie som zopla do vrkočov ľavej časti zadní partie za uchom.
4. Prvú časť som rozdelila na ďalší tri. Dve boční a jednu horní. Horní časť som natupírovala a 
vytvorila miernou hrčkou pres temeno hlavy. Vlasy som pripevnila pierko a spodní časť nechala 
voľne položenou smerom k vrkoču.
5. Pravú bočnú časť som rozdelila do dvoch častí. Tu spodnú som povi tiahla a položila tak aby 
zakrývala pravu zadní partiu. Potom   ju pripevnila pod hrčkou.
6. Druhu som tiež trochu vytiahla a položila ju, kde som z nej vytvorila vlnu.
7. Ľavú partiu som opäť rozdelila a na dva pramene. Prví spodný prameň som povi tiahla a 
umiestnila ho cez ucho a pripevnila pod hrčku.
8. Upravila som na strane ofinu a potom posledný horný prameň po vytiahla a pripla pod 
hrčku.
9. Z voľných koncov   som si oddelila pet   pramenou. Štyri pramene sú v tvare roličky zopla 
pierko smerom k sebe a piaty som stočila okolo prstov a pripevnila uprostred. Tím vznikol tvar 
kvetu.
10. Vlasy vo vrkoči som v polovici ich dĺžky a vo špičkách pripevnila gumičkami. Obe strany v 
hornej a spodnej časti vrkoča som trochu vytiahla do strán.
11. Uprostred som si vytiahla tenký pramienok a niekoľko krát ho gumičkou preplietla, ale nie 
pevne nechala som ho voľnejší.
12. Do gumičiek ve vrkoči a taktiež v hornej časti účesu som umiestnila drobné ozdoby.
13. Po celý čas som pramene vlasov lakovala a uhladzovala.
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Účes vytvořila: Katarína Tomanová
Make-up:          Dominika Hrubšová

1. Učesané vlasy jsem sepnula na temeni do culíku.
2. Přední vlasy jsem uhladila dohladka gelem a uhlazovacím kartáčem.
3. Pod culík jsem připevnila podložku a připnula sponkami.
4. Vrchní prameny culíku jsem po tenkých pramenech vyhlazovala přes 
podložku a připnula je.
5. Překryla jsem prameny vlasů celou podložku.
6. Následně jsem celý účes přelakovala a nastříkala leskem na vlasy.
7. Na závěr jsem na horní část hlavy umístila vlasovou ozdobu – korunku.
8. Kolem drdolu jsem připnula culík z příčesků.

1. Začesané vlasy som zopla na vírovej časti do vrkoča.
2. Predné vlasy som uhladila dohladka gélom a uhladzovacou kefou.
3. Pod vrkoč som pripevnila výstuž a zapla sponkami.
4. Vrchné pramene vrkoča som po tenkých prameňoch vyhladzovala na výplň 
a upevňovala.
5. Prekryla som prameňmi vlasov celú výplň.
6. Následne som celý účes prelakovala a nastriekala leskom na vlasy.
7. Na záver som na hornej časti hlavy umiestnila vlasovú ozdobu – korunku.
8. Okolo drdola som pripla vrkoč z príčeskov.
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Účes vyvořila: Nikola Toušková
Modelka:         Kateřina Anna Sudová
Make-up:         Nikola Toušková

Postup:

1. Umyté vlasy jsem vyfoukala do objemu přes kartáč a použila objemové tužidlo.
2. Oddělila jsem si vlasy do dvou částí. V první části byla horní partie a obě boční, 
které končily mírně za ušima. Druhá partie byla v zadní části hlavy.
3. Vlasy z druhé partie jsem sepnula do culíku na temeni hlavy a protáhla ho 
velkou podložkou. Tu jsem připevnila vlásenkami. 
4. Všechny vlasy nad podložkou jsem natočila do loken pomocí kulmy.
5. Natočené vlasy jsem postupně připevňovala vlásenkami k podložce. Tím vznikla 
objemná koule.
6. Vlasy v bočních partiích jsem připnula pod podložkou a důkladně vyhladila. 
Konce jsem opět natočila na kulmu a připevnila je podél položky u hlavy.
7. Horní partii jsem učesala k pravé straně. Důkladně jsem upravila a vyhladila 
ofinku. Zbylé dlouhé vlasy připevnila pod podložku, špičky opět natočila a připnula k 
účesu.
8. Nakonec jsem do horní části před účesem umístila ozdoby.
9. Celý účes jsem důkladně nalakovala.

1. Umyté vlasy som vyfúkala do objemu cez kefu a použila objemové tužidlo.
2. Oddelila som si vlasy do dvoch častí. V prvej časti bola horná časť a obe bočné, 
ktoré končili mierne za ušami. Druhá partie bola v zadnej časti hlavy.
3. Vlasy z druhé partie som zopla do vrkoča na temeni hlavy a natiahla som ho na 
veľkú podložkou. Tu som pripevnila vlásenkami.
4. Všetky vlasy nad podložkou som natočila do kučery pomocou kulmy.
5. Natočené vlasy som postupne pripevňovala vlásenkami k podložte. Tím vznikla 
objemná guľa.
6. Vlasy v bočníc partiách som pripla pod podložkou a dôkladne vyhladila. Konce 
som opet natočila na kulmu a pripevnila na pokožku na hlave hlavy.
7. Hornú partiu som učesala k pravé strane. Dôkladne som upravila a vyhladila 
ofinku. Ostatné dlhé vlasy pripevnila pod podložku, špičky opet natočila a pripla k 
účesu.
8. Nakoniec som do hornej časti pred účesom umiestnila ozdoby.
9. Celý účes som dôkladne nalakovala.

Postup:
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Účes vytvořila: Bianka Horváthová 
Make-up:          Lea Szabová

1.  Modelce jsem rozčesala vlasy, vyhladila gelem a rozdělila na přední a zadní 
část.
2.  V zadní části jsem udělala culík, nad který jsem připevnila vlasovou podložku.
3.  Z vrchní části jsem oddělovala tenké pramínky a postupně jsem je připnula 
na podložku, zároveň jsem je lakovala.
4.  V přední části, nad čelem, jsem vytvořila na vlasech mačkanou vlnu, kterou 
jsem připnula pinetkami a nalakovala.
5.  Po zafixování vlasů jsem vyhladila účes a doplnila jsem ho vlasovou ozdobou.
6.  Na závěr práce jsem celé vlasy nastříkala leskem a lakem.

1.  Modelke som rozčesala vlasy, vyhladila gélom a rozčesala na prednú a zadnú 
časť.
2.  V zadnej časti som urobila vrkoč, na ktorý som upevnila výstuž.
3. Z vrchnej časti som oddeľovala tenšie pramienky a postupne som ich 
pripínala na výstuž, zároveň som ich lakovala.
4. V prednej časti, nad čelom, som vytvorila na vlasoch vytláčanú vlnu, ktorú 
som pripla pinetkami a nalakovala.
5. Po vysušení vlasov som vytvarovala účes a doplnila som ho vlasovou 
ozdobou.
6.  Na záver práce som celé vlasy nastriekala leskom a lakom.
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Účes vytvořila:  Veronika Jamburová
Modelka:           Tereza Křížová
Make-up:           Veronika Jamburová

1. Oddělila jsem si vlasy do dvou částí. V první části byly vlasy okolo kontury ob 
ličeje. V druhé části všechny ostatní vlasy.
2.  Zadní část jsem rozdělila na dvě. Tu horní jsem u hlavy natupírovala a vyčesala 
volnější bouličku, kterou jsem připnula vzadu dole těsně nad krkem pírky. Poté jsem 
všechny vlasy v zadní části natočila kolmou.
3. V místě pod připevněním bouličky jsem připevnila podložku. 
4. Poté jsem vlasy, které byly pod podložkou postupně k ní připínala od spodu 
nahoru a tím vytvořila objemnou bouličku. 
5. Vlasy v kontuře obličeje jsem rozdělila pěšinkou na pravé straně. 
6. Levou stranu jsem si rozdělila vodorovně na tři části.
7. Začala jsem pracovat se spodním pramenem. Ten jsem natočila na kulmu, poté 
povytáhla směrem dolů, a nakonec přes prst stočila směrem dozadu. Tam jsem 
pramen připevnila pírky. 
8. U dalších dvou pramenů jsem postupovala stejně, jen jsem je upevnila v účesu 
trochu víš.
9. Na pravé straně jsem postupovala stejně jako na pravé, jen prameny byly dva 
místo tří.
10. Nakonec jsem do účesu umístila ozdoby a hodně nalakovala.

1. Oddelila som si vlasy do dvoch častiach. V prvej časti boli vlasy okolo kontúr 
tváre. V druhej časti všetky ostatní vlasy.
2. Zadnú časť som rozdelila na dve. Tu hornú som   natupírovala a vyčesala 
voľnejšiu hrčku, ktorú som pripla vzadu dole tesne nad krkom pierka. Potom som 
všetky vlasy v zadnej časťi natočila kulmou.
3. V mieste pod pripevneným hrčky som pripevnila podložku.
4. Potom som vlasy, ktoré boli pod podložkou postupne k nej pripínala od zo 
spodu hore a tím vytvorila objemnú hrčku.
5. Vlasy v kontúre rozdelila cestičkou na pravé strane.
6. Lavu stranu som si rozdelila vodorovne na tri časti.
7. Začala som pracovať so spodným prameňom. Ten som natočila na kulmu, 
potom povi tiahla smerom dole, a nakoniec cez prst stočila smerom dozadu. Tam 
som prameň pripevnila pierka.
8. U ďalších dvoch prameňov som postupovala rovnako, jen som je upevnila v 
účesu trochu višie.
9. Na pravéj strane som postupovala ako na lavej, pramene boli dva miesto troch.
10. Nakoniec som do účesu umiestnila ozdoby a nalakovala.
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Účes vytvořila: Kristína Hunková 
Make-up:          Kristína Hunková

1.  Umyté a vysušené vlasy jsem sepnula do culíku.
2.  Culík jsem po jednotlivých pramenech nakulmovala a přelakovala.
3.  Každý nakulmovaný pramen jsem prsty povytáhla a nalakovala.
4.  Takhle jsem postupovala po celém culíku.
5.  Na závěr jsem shora dolů formovala jednotlivé prameny do tvaru účesu.

1.  Umyté, vysušené a začesané vlasy som vypla do vrkoča.
2.  Vrkoč som po jednotlivých prameňoch nakulmovala a prilakovala.
3.  Každý nakulmovaný prameň som prstami povytiahla a nalakovala.
4.  Takto som postupovala na celom vrkoči.
5.  Na záver som odhora smerom dole ukladala jednotlivé pramene do 
tvaru účesu.
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