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Ondulace železem 

Zpracovla : PhDr. Alena Švepešová 
Použitá literatura: Technologie I.,pro učební 

obor kadeřník, L.Polívka ,H.Komendová,V.Pech, 
J.Valášek, Praha, Informatorium, 1998 



Historie ondulace železem 

• Již ve 14. století bylo vynalezeno 
ondulační železo, předchůdce 
dnešní elektrické kulmy.          
Rozdíl - v dnešní době se kulma 
zahřívá díky elektrické energii - 
dříve se muselo železo neustále 
nahřívat nad ohněm 



Vývoj ondulace železem 

• Vynálezce techniky byl Francouz Racul  Marcel 

                                   1872 

• Marcel si přidržoval volné konce vlasů levou 
rukou a do ondulačního železa ho naváděl bez 
pomocí hřebenu 

• Rozmach  1900 

• Do Prahy 1905 Adolf Kollert 

• Zdkonalení techniky Perrin – měl ochrnutý prst – 
pomohl si navádět vlasy hřebenem 



Obrzázek použit z: http://www.google.cz/imgres?um=1&sa=N&biw=1280&bih=815&hl=cs&tbm=isch&tbnid=prFkn4Wdb_UpRM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmuzeum.skutec.cz%2Fdigitalni-
prezentace-sbirek%2Fpredmety-osobni-potreby%2F&docid=m8dfDPr2nW-iUM&imgurl=http%3A%2F%2Fmuzeum.skutec.cz%2Fwp-content%2Fgallery%2Fpredmety-os-

potreby%2F10098.jpg&w=900&h=679&ei=cQ7tUuPpJ8rH7AbL_oCwCg&zoom=1&iact=rc&dur=2968&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0CFYQrQMwAA, 31.1.2014 



Zdroj:Popis: Kulma na ondulaci vlasů. Dvouramenná, dolní část tvoří držadla dřevěná, soustruhovaná, vlastní kulmovací část ramen železná /část ještě chromovaná/, jedno 
rameno tvaru vidlice, druhé do dvou vln prohnutý želez. plech. Ohřívána v kamnech, za tepla používaná k vlnové úpravě vlasů, 31.1.2014 

Popis: Kulma na ondulaci vlasů. Dvouramenná, 
dolní část tvoří držadla dřevěná, 
soustruhovaná, vlastní kulmovací část ramen 
železná /část ještě chromovaná/, jedno 
rameno tvaru vidlice, druhé do dvou vln 
prohnutý želez. plech. Ohřívána v kamnech, za 
tepla používaná k vlnové úpravě vlasů 



Světová výstava v Paříži 1900 

•  Módní sekci pařížské výstavy v roce 1900 
předsedala paní Paquinová. Paní Paquinová 
vystavovala mj.voskovou figurínu, která  
představovala tvůrkyni sedící u malého stolku 
vykládaného stříbrem. Už krátce předtím došlo k 
převratu v úpravě hlavy, když kadeřník Marcel 
vynalezl metodu natáčení vlasů. Místo prstenců, 
které byly v módě v různých formách po tisíciletí, 
vytvářejí Marcelovy kleštičky drobné vlny 

• Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%BDstava_1900, 31.1.2014 



Obrázek použit 
z:http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&biw=1280&bih=815&tbm=isch&tbnid=Y6WiivrLPQ4H6M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbatastory.net%2Fc
s%2Fmilniky%2F1900&docid=hN0ro4DePvsQWM&imgurl=http%3A%2F%2Fbatastory.net%2Fimages%2F48.jpg&w=768&h=512&ei=Ew3tUoDWIoau7AaGto

C4Bw&zoom=1&iact=rc&dur=1391&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CFcQrQMwAQ 31.1.2014 



Vývoj ondulačního železa 

• Kovové válečky, které se nahřívaly a vlasy se 
na ně namotaly 

• Železa ze dvou ramen – kulatá ramena se 
žlábkem 

• Švestky – na prohřátí nakroužkovaných vlasů 

• Žehličky – vymačkávání různých hloubek vln 
nebo narovnání 

• Kulmy různých průměrů 



Obrázky použity 
z:http://www.google.cz/imgres?hl=cs&noj=1&biw=1280&bih=815&tbm=isch&tbnid=Cscc7ulQqvhUgM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkadernictviu2kocek.blog.cz%2Fen%2F0902%2Fpokrok-

nezastavis&docid=w3zGdcv8lCRb0M&imgurl=http%3A%2F%2Fimageproxy.jxs.cz%2F~nd01%2Fjxs%2Fcz~%2F039%2F899%2F6adaad27e7_42187066_o2.jpg&w=336&h=448&ei=FRLtUtOgE6aV7A
aazIHoDA&zoom=1&iact=rc&dur=1219&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0CFkQrQMwAQ, 31.1.2014 



Obrázky použity z:http://kadernictviu2kocek.blog.cz/0902/pokrok-nezastavis,22.2.2012Všwchny 



Obrázky použity 
z:http://www.google.cz/imgres?hl=cs&noj=1&biw=1280&bih=815&tbm=isch&tbnid=Cscc7ulQqvhUgM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkadernictviu2kocek.blog.cz%2Fen%2F0902%2Fpokrok-

nezastavis&docid=w3zGdcv8lCRb0M&imgurl=http%3A%2F%2Fimageproxy.jxs.cz%2F~nd01%2Fjxs%2Fcz~%2F039%2F899%2F6adaad27e7_42187066_o2.jpg&w=336&h=448&ei=FRLtUtOgE6aV7A
aazIHoDA&zoom=1&iact=rc&dur=1219&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0CFkQrQMwAQ, 31.1.2014 



Ohřívače želez 

• První  - železo se vkládalo do otevřeného ohně 

• Lihové – byly vysouvací, aby v době, kdy se 
nepoužívají  nevyprchával líh 

• Plynové pevně zabudovány a napojeny na 
plynový rozvod – teplota regulovaná 

• Elektrické – mají dva ohřívací otvory – teplota 
regulovatelná 

• Teplotu lze kontrolovat – sevřením bílého 
papíru – musí být zformovaný, ne zežloutlý 



Nářadí a pomůcky 

• Nehořlavý hřeben 

• Žehlička 

• Kulma – dělá vlny 

• Loknovačka – dělá lokýnky 

• Krepovačka 

• Regenerační žehlička – na poškozené 
vlasy,ultrazvuk kombinovaný s infračerveným 
zářením ( za studena) 



ŽEHLIČKA 
Obrázek použit z:http://zehlickynavlasy.net/ 31.1.2014 



KULMA Obrázek použit 

z:http://www.google.cz/imgres?hl=cs&noj=1&biw=1280&bih=815&tbm=isch&tbnid=Qbmt3emqFWARrM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.svetkadernictvi.cz%2Fbabyliss-kulma-na-vlasy-
sublim-touch-38-mm-p-2334&docid=jmEqpWqNQmiNIM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.svetkadernictvi.cz%2Fimages%2FC338E-F800x600.jpg&w=800&h=363&ei=IhTtUrg-

i5XtBu6zgNAC&zoom=1&iact=rc&dur=546&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0CKIBEK0DMBU,31.1.2014 



 Loknovač (nemá klips) 
Obrázek použit z: http://www.loknovac.cz/cz/co-je-loknovac/, 31.1.2014 
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KREPOVAČKA  
Obrázek použit z:http://www.brazilskykeratin.cz/produkt/krepovacka-na-vlasy-babyliss-pro-bab2512tte, 31.1.2014 



Regenerační žehlička  
Obrázek použit z:http://www.nakupvakci.cz/cs/absolutni-novinka-pro-vase-vlasy-melir-strih-myti-foukana-a-hloubkova-regeneracni-keratinova-kura-vlasu-iontovou-zehlickou-pouze-za-450-kc-

se-slevou-50-kousek-od-vaclavskeho-namesti/ 



Kulma pro trojvlnu 
Obrázek použit zhttp://www.pro-vlasy.cz/p/t-g-label-m-the-advanced-pro-triple-barrel-waver-25-mm-kulma-pro-trojvlnu:  

 



ONDULACE ŽELEZEM 

• Ondulaci vlasů železem 
provádíme pouze na suchých 
vlasech. Ideální je provádět 
ondulaci druhý den po umytí 
vlasů – vlasy nekloužou. 



Princip ondulace železem 

• Stejný jako u vodové ondulace – 
vysušením vody – vlas má přirozené 
množství vody – vysušením – změna 
vodíkových můstků 

• Před všemi  úkony vlasy ošetříme 
přípravky ve spreji proti spálení, 
vysušování a roztřepení  vlasů a 
konečků 
 



TEPLOTA 

• Zdravý vlas snese teplotu 100 
stupňů ( tvrdý, sklovitý vlas 
snese teplotu vyšší ) 

•  pokud jsou vlasy jemné a 
poddajné je zničení a  vysušení 
vlasu vyšší 



Způsoby natáčení 

• od špiček (ploché) 

• od hlavy (spirálové nebo 
francouzské). 

• tvoření vln 

• narovnání 



Postup natáčení od špiček 

• Ondulovat začínáme v týlní partii. Oddělíme si 
pramen asi 2cm^2, prožehlíme ho ondulačním 
železem a zůstaneme s ním u špiček vlasů. 
Otáčením železa natočíme pramen až ke 
kořínkům. Abychom nepopálili pokožku, 
vložíme pod ondulační železo nehořlavý 
hřeben. Pramen necháme prohřát a poté 
jemným otáčením a procvakáváním pramen 
vytočíme. Pramínek můžeme přepnout 
pinetkou 



Postup natáčení od hlavy 

• Ondulovat začínáme v týlní partii. Opět si 
oddělíme pramínek 2cm^2. Pramínek dvakrát 
prožehlíme ondulačním železem, při druhém 
prožehlení zůstaneme asi 5 cm od pokožky hlavy. 
Otáčením a procvakáváním ondulačního železa 
navineme pramen vlasů do ondulačního železa. 
Do železa musíme navést i konečky vlasů. Volnou 
část pramene u hlavy dotočíme. Pramen 
necháme prohřát a cvakáním ho uvolníme. 
Pramínek můžeme připnout pinetkou. 



ŽEHLENÍ VLASŮ 

• Vlasy umyjeme, vysušíme fénem, rozčešeme a 
vlasy si oddělíme od zadní partie na krku a 
předehřátou žehličkou žehlíme  

• po pramínkách , které si ještě pročesáváme 
hřebenem a těsně za ním přejíždíme vlasy 
žehličkou.  

• Takto postupujeme směrem nahoru. 



KREPOVÁNÍ VLASŮ 

•Postupujeme stejně jako u 
žehlení a kulmování. 
 



Úprava vlasů po ondulaci železem 

• Vlasy upravujeme pomocí 
prstů nebo řídkého hřebene a 
nalakujeme. 



BOZP 

• Chránit před popálením 

• Kontrolovat teplotu přístroje 

• SnÍžIt teplotu a používat ochranné prostředky 
u suchých vlasů 

• Dodržovat BOZP při práci s elektrickými 
přístroji 

• (revize, vypnout ze zásuvky, pokládat na 
nehořlavý materiál,  mimo vodu) 



Technologické postupy 

• Obrázky – fotografie z pracoviště V Oblouku a 
Jeronýmova – odborný výcvik 





Naneseme ochranný prostředek na 
vlasy 

•Chrání vlasy před 
spálením a poškozením 





ROZČEŠEME VLASY 





ROZDĚLÍME VLASY NA SEKCE A 
PĚŠINKY 





Ondulovat začínáme v týlní partii. 
Oddělíme si pramen asi 2cm^2 





Otáčením a procvakáváním 
ondulačního železa 
navineme pramen vlasů do 
ondulačního železa 









TECHNOLOGICKÝ POSTUP ONDULAE 
ŽEHLIČKOU – NAROVNÁVÁNÍ VLASŮ 













Hřebenem 
PROČESÁVÁME 
PRAMÍNEK vlasů a těsně 
za ním PŘEJÍŽDÍME vlasy 
žehličkou 















TECHNOLOGICKÝ POSTUP ONDULACÍ 
NA TROJVLNU 





















TECHNOLOGICKÝ POSTUP - 
LOKNOVAČKA 

• Natáčení od hlavy 












