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Vodová ondulace –Natáčení 
vlasů na natáčky 

Zpracovala: PhDr.Alena ŠVEPEŠOVÁ 
Použitá literatura:Kadeřnický slabikář, Pavel Cahák  

ŠAR, s.r.o.Praha 1999,  
Technologie I.,pro učební obor kadeřník, L.Polívka, 

H.Komendová,V.Pech, J.Valášek, Praha, Informatorium, 1998 
 



Princip vodové ondulace 

• Změna v keratinu 

• Perpitové spirály z kterých se skládá keratin jsou 
stabilizovány vodíkovými můstky 

• Vodíkové můstky se rozpadnou přijetím vody – 
nabobtnání keratinu 

• Při sušení se odebírá voda a vodíkové můstky se opět 
spojují 

• Proces je ukončen úplným prosušením 

• U vodové undulace musí vlasy  plně nasáknout vodu, 
aby byly uvolněny všechny vodíkové můstky 



Vlas a keratin 

• Vlas se skládá z keratinu, vody a tukové 
vrstvičky 

• Keratin dodává vlasu strukturu a pevnost 

• Tuk chrání před vnějšími vlivy a dodává vlasu 
lesk 

• Voda přispívá k ohebnosti 



Techniky vodové ondulace 

• Kroužkování 

• Natáčení vlasů na natáčky 

• Pokládaná vlna 

• Foukaná 

• Objemové natáčení 

• Kombinace technik 



Natáčení na natáčky 

• Druhy natáček: 
• Dle velikosti natáček  : Malé 
                                             Střední 
                                             Velké 
 
• Dle materiálu : Kovové 
                               Plastové 
                               Papiloty – speciální 
                               Dřevěné 



Druhy natáček 
 

• Dle způsobu připevnění 

                             Pinetami 

                             Suchý zip 

                             Samo připevňovací 

                             Gumičky 
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NATÁČENÍ VLASŮ NA NATÁČKY 

• Při natáčení musí být vlasy rovnoměrně 
rozdělené a hladce rozčesané 

• Pramínek držíme v levé ruce 

• Prvou rukou přiložíme ke konečku pramínku 
natáčku a konce vlasů palcem přidržíme 

• Otáčíme natáčku a střídáme přidržování vlasů 
na natáčce palcem a ukazováčkem 





































NATÁČENÍ VLASŮ NA NATÁČKY 

• ZDVIH VLASŮ  - zpracovaným natáčením na 
natáčky usměrňujeme držením  pramínku v 
určitém úhlu od pokožky 

• Zvětšený úhel zdvihu                  Zmenšený úhel 

                                Kolmo k hlavě  



ODDĚLENÝ PRAMÍNEK 

• Při natáčení musí být stále ve 
stejném úhlu od pokožky 

• Přiložením natáčky úhel 
neměníme 

• Vlas musí být pečlivě rozčesaný 



ODDĚLOVÁNÍ PRAMÍNKŮ VLASŮ 

1. Hřebenem se špičkou vytvoříme PĚŠINKY 

2. Z pěšinek oddělujeme pramínky vlasů určené k 
natáčení 

3. Velikost pramínku je přímo závislá na velikosti 
natáčky 

4. Pokud je pramínek silnější – větší vzniká mezi 
natáčkami mezera – v místech rozestupu jsou 
nenatočené vlasy – vhodné pouze pro některé 
druhy podkladového natáčení společenských 
účesů   



UPEVŇOVÁNÍ NATÁČEK 

• PINETY  zasunujeme do 
natáček, aby procházely 
středem základny 

• Chyby působí rušivě v účesu 



SMĚRY NATÁČEK 

• Všechny NATÁČKY SMĚŘUJÍ DOSPODU 

• Dle požadovaného účesu – některé natáčky 
směřují ven 

• Spirálovité natáčení - lokny 

• Pyramidové natáčení – používá se  i při 
preparaci 



PYRAMIDOVÉ NATÁČENÍ 



NATÁČENÍ NA PAPILOTY 

• Vhodné pro dlouhé vlasy 

• Vhodné pro volnější natočení 

• Natáčíme na prostřední část 
papilotu 



NATÁČENÍ NA PAPILOTY 





Další techniky natáčení 

•Na vymačkanou tubu od 
barvy 

•Na pinety 

•Na dvě natáčky 



Na dvě natáčky 
 



Na vymačkanou tubu od barvy 
 















Příčiny neúspěchů při natáčení vlasů 
na natáčky 

1. Nedostatečná domluva se zákaznicí. 
2. Vlasy jsou nedostatečně umyty a zbaveny nečistot ve vlasech. 
3. Špatná volba velikosti natáček 
4. Příliš velké, nebo příliš malé prameny vlasů určené k natáčení na 
natáčky. 
5. Nepročesané prameny vlasů, zalomené konečky vlasů, překroucené 
prameny vlasů. 
6. Špatně připnuté natáčky. 
7. Všechny vlasy nejsou řádně natočeny na natáčkách. 
8. Vodová ondulace je nedostatečně vysušená, v důsledku toho 
dochází k narovnání 
vlasů. 


