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1 Úvod 

 

Tak jako zraněný člověk potřebuje doktora, tak jako květiny potřebují vodu, 

tak jako žáci potřebují paní učitelky, tak přesně takhle vlasy potřebují 

důkladnou péči. Pokusím se vám v mé ročníkové práci vysvětlit, jak správně 

se má o vlasy starat a řeknu Vám něco co o vlasech třeba i nevíte. Ze 

začátku bych vám chtěla říct a ukázat, jak to s vlasy bylo v minulosti, čím si 

vlasy umývaly, jaký měly účesy a pomalu se budeme dostávat dál a dál, 

takže tím pádem skončíme v téhle době a to vám jen pár věcí ujasním. 

Řeknu vám, co máte dělat, když máte vlasy zničené, poškozené nebo hodně 

zanedbané. V podstatě věci Vám řeknu všechno podstatné a  řeknu i jednu  

zajímavost. Návštěva kadeřnictví může být pro někoho i formou setkání se 

s přáteli a strávení společného času. Většinou už jsou kadeřnictví těmto 

situacím přizpůsobeny a běžným standardem je i malé občerstvení.    

Doufám, že vás moje seznámení zaujalo a že se vám bude líbit moje 

ročníková práce.  
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2 Historie  

 

2.1 Starověk - Egypt 

V Egyptě kdysi profesi kadeřníka zastávali speciálně vyškolení otroci. Egypťané 

byli známí svou touhou po dokonalosti těla a dokázali využívat všechny přírodní 

prostředky na regenerační zábaly a vonné oleje. Jejich prioritou byl pečlivý střih 

vlasů , který si ještě přimašťovali, aby měl potřebný lesk. Ochlupení těla 

považovali za nečistotu, proto úkolem kadeřníka bylo jej pečlivě oholit, často i 

s obočím a dokonce vlasovým porostem. Mezi účesy převládala různě střižená 

mikáda s výraznými ofinami k různě dlouhým vlasům, které se zdobily copánky, 

korálky, stuhami, čelenkami, peřím a zlatem. Paruky se vyráběly z rostlinných 

vláken a barvily se různými barvami. Natáčely se do drobných loken. Délka paruky 

označovala jak moc významný je její nositel. Copy vytvořené na paruce byly též 

ukazatelem postavení dané osoby. Dcera faraóna měla silný cop, dcery z vyšší 

společnosti měly copy tenčí. Tanečnice – otrokyně měly nejtenčí copánky.  

 

 

 

Obr.1 
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Obr.2 

 

2.2 Antika – Řekové, Římané 

Řecký trend úpravy vlasů přetrvával asi 2000 let. Ženy měly vlasy mírně zvlněné, 

nebo si je vyčesaly s uzlem na temeni hlavy. Svoje drdoly si různě proplétaly a 

většinou prokládaly nějakými ozdobami. Později si do účesů přidělávaly příčesky, 

začaly se zdobit stuhami a čelenkami. V této byli lazebníci považováni za mistry 

svého řemesla a bohatší domácnosti si  nechávali své otroky vyučit právě tímto 

řemeslem. Římané s přibývající mocí a bohatstvím začali zvyšovat své požadavky 

a nároky na módu a tak dostalo lazebnické – kadeřnické řemeslo více rozvoje. 

Účesy byly dekorativnější, místo čelenek nosili péra, květy lotosu, perly, zlaté 

ozdoby, ale také měnili barvy vlasů. Nejprve byl módní narudlý odstín, kterého 

kadeřník docílil speciálně vyrobeným mýdlem z kozího loje a bukového listí. 
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Později přišli do módy světlé odstíny, kterými se Římanky mohli chlubit v podobě 

paruk z vlasů germánských dívek. 

 

 

 

Obr.3 

 

Obr.4 
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2.3 Novověk – Baroko 

V době baroka měla umělecká díla, stavby a současně móda  působit na city 

člověka a ohromit ho svou velkolepostí, bohatostí a nádherou. V tomto období 

vznikla také podstatná změna v úpravě vlasů, jak u žen, tak i u mužů. Kadeřníci 

v této době měli plné ruce práce s přípravou značně složitých účesů. Ženské vlasy 

se od lehce zvlněných účesů z poloviny 17. století, začaly tupírováním zvedat do 

velké výšky, a dále zdobit nejrůznějšími šperky, jako např. peřím, čelenkami, 

perlami a vzácnými kameny. Mezi mužské účesy především patřila bohatá paruka 

z pravých vlasů, kterou tvořila soustava velkých loken a vln padajících mnohdy až 

na hrudník. Velký problém byl bohužel s čistotou a hygienou, takže problém pro 

nositele paruk byly vši. 

 

Obr.5 

 

2.4  20. století 

Kosmetické a kadeřnické salóny se, kromě holičských salónů, stávaly více 

populárními nejvíce v průběhu 20. století. Salóny zároveň ale sloužily jako 

společenská místa, která umožňovala ženám se setkávat a zároveň si nechávat 

upravovat vlasy nebo zkrášlit obličej. Bohaté ženy stále ještě měly své kadeřníky, 
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kteří za nimi docházeli do jejich domovů, ale většina žen už navštěvovala salóny 

poskytující tyto služby. Právě v tomto období došlo k  největšímu pokroku 

kadeřnických nástrojů. Elektřina vedla k vývoji trvalých ondulací na vlasy a 

vysoušečů vlasů – fénů. Tyto nástroje umožnily kadeřníkům návštěvy ve svých 

salonech, než omezené služby v domácím prostředí. Byly vyvinuty nové postupy 

při barvení vlasů. Po první světové válce se stal populární krátký střih tzv. „bob 

cut" spolu s dalšími krátkými účesy. Vznikaly první elektrické kulmy na tvorbu vln. 

Každé období přinášelo zároveň i změny v módě a stylu. Ženy nosily krátké vlasy 

a muži naopak dlouhé. Nejznámější období je tzv. doba Hippis, kdy dlouhé vlasy 

byly symbolem svobody a protestem proti konvencím. Postupem času se účesy a 

jejich náročnost vyvíjela a inspirace se čerpala z předešlých období. V dnešní 

době vznikají i pánské salóny tzv. Barber shopy, kde si muži nechají upravit vousy 

a zároveň i vlasy. Tyto shopy jsou výhradně pro muže a mají svoji osobitou 

atmosféru.  

 

2.5  20. léta 20. Století 

Charleston – rovné vlasy, tvrdý výraz 

Mikádo – kratší provedení.  

Bubikopf – odlehčená forma, změkčený výraz 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 
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2.6  30. léta 20. Století 

Vlny, lokny – velké zjemnění – změkčení výrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 

2.6   40.léta 

Ruličky, někdy zkombinované s vlnami a loknami – tvrdší výraz 
                

                           
                          Obr.9 

 

 

 

Obr.8 
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2.7  50. léta 

Kudrnaté vlasy v kontrastu k hladkým vlasům u hlavy a drdoly 
 

 
 
Obr.10 
 

2.8  60. léta 

Vlasy foukané do vln, krátké až polodlouhé účesy, tupírování vlasů a složitě 

zaplétané drdoly, které držely 1 týden až 10 dnů  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                          
 Obr.11                                                                    Obr.12 



13 

 

2.9  70.léta a Hippies 

Ženy i muži nosili dlouhé vlasy, jako projev svobody. Módní byl i tzv. afro účes,kdy 

se vlasy krepatily. 

 

 

Obr.13 
 

Hippies – květinové děti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obr. 14 
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3.  80 – 90 .léta 

Používá se všech forem úpravy vlasů, kudrny, vlny, rovné vlasy, krátké, projevuje 

se i styl punk a oholená hlava 

tzv.skinhead 

  
Obr.15           Obr.16 

 

3.1 rok 2000 – 2016 

Nosí se přírodně zvlněné vlasy, rovné vlasy, dlouhé i krátké. Používá se plno 

barevných odstínů a kombinací. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 
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Obr.18 

 

 

 
Obr.19 
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3  Účesy pro muže a Barber shop 
 

V posledních letech se i muži začali více starat o svůj vzhled. Moderní jsou vousy, 

knír a jakákoliv úprava plnovousu. Kosmetické firmy vyrábí speciální přípravky na 

jejich lepší údržbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 
 

 

 
Obr. 21 
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4 Darování vlasů 
 

Velkou zajímavostí je v současné době trend, který se zaměřil na darování vlasů. 

Jedná se o dárcovskou činnost, kdy lidé darují své dlouhé vlasy na výrobu paruk. 

Tyto paruky pomáhají lidem, kteří onemocněli rakovinou nebo trpí jinou nemocí, 

kvůli které přišli o své vlasy. Převážně ženy a dívky nesou špatně, když přijdou o 

vlasy. Bohužel se onkologické onemocnění nevyhýbá ani dětem. 

 

 

Obr.22 

 

 

 

Obr.23 
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Obr.24 
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5 Desatero o vlasech 
 

1. Správné mytí vlasů 

Vlasy se myjí regeneračními šampóny, nejlépe na zvolený typ vlasů. Mytí 

se doporučuje min. 2x, podle znečištění vlasů. Vhodné je po umytí použít vlasový 

balzám, který uzavře vlas a ten se lépe upravuje a neničí se. 

 

2. Rozlišení typů vlasů 

Mastné vlasy - mastí se rychleji vlivem větší produkce mazových žláz, 

vhodné je mytí vlažnou vodou a vhodným šampónem.  

Suché vlasy - jsou více náchylné k lámání a poškození, pomáhají vlasové masky a 

zábaly. 

Normální vlasy – mají zdravý vzhled a nepotřebují speciální ošetřování. 

Kombinované vlasy – jsou mastné u kořínků a suché u konečků. Ošetřování je 

více náročnější a balzámy se nanáší jen na konečky. 

 

3. Lupy 

Lupy jsou většinou alergickou reakcí na parfemaci šampónů. Někdy postačí 

změnit šampón, ale pokud potíže neodezní, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. 

Lupy jsou nepříjemný estetický problém. 

 

4. Třepení vlasů 

 zastřihávání špiček vlasů pomáhá chránit vlasy proti jejich třepení. Proti 

vypadávání a lámání vlasů se osvědčil i vitamin A.  

 

5. Přirozený lesk  

Přirozeného lesku můžeme docílit i bylinnými oplachy. Nejznámější je 

kopřiva, heřmánek, šalvěj. 

 

6. Vlasové vody 

Pomáhají ve spojení s masáží vlasové pokožky k jejímu lepšímu prokrvení 

a lepšímu přísunu výživných látek pro vlasy.  
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7. Chemické úkony 

Jsou to převážně přelivy, zesvětlovače, barvení. Tyto úkony způsobují 

poškozování vlasů. Obzvláště pokud se provádí v domácím prostředí. Je vhodné 

jakýkoliv chemický zásah na vlasech přenechat kadeřnici. 

 

8. Co vlasům škodí? 

Nešetrné vysoušení, časté kulmování, chemické zásahy a také časté 

stahování vlasů do gumiček.  

 

9. Základ účesu 

Je to hlavně dokonalý střih a pravidelné ošetřování vlasů. 

 

10. Výběr účesu 

Při výběru účesu je třeba si ujasnit představu o stylu a typu účesu. Vybrat si 

kadeřníka nebo kadeřnictví a se svou představou kadeřníka seznámit a poradit se 

s ním o svém účesu a případné jeho změně přizpůsobené našim vlasům. 

 

Závěrem desatera bych upozornila na důležitost vůně vlasů. Příjemná vůně vlasů 

je pro okolí příjemnější a vizitkou pro majitele vlasů, že o sebe pečuje. 

Na ošetřování vlasů se mohou používat i přírodní výluhy z bylin. Mezi nejznámější 

patří heřmánek, kopřiva, meduňka, šalvěj. Mohou pomáhat i přelivy z octové nebo 

citrónové vody. 
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6 Extravagantní účesy 
 

V dnešní době není nic výjimečného vidět kreativního jedince s extravagantním 

účesem, kterým chce vyjádřit svou odlišnost od standartu. Extravagantní nemusí 

být jen tvar a styl účesu, ale mnohdy postačí jen barva vlasů. Kadeřníci se mohou 

kreativně vyřádit i na různých soutěžích a přehlídkách.  

 

 

                           

                          Obr. 25 

    

                         

 

     Obr. 26 
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7 Závěr  

Vlasy jsou korunou krásy, proto již od pradávna lidé vymýšlí a vytváří účesy a 

pečují o své vlasy. Každá doba nese svůj trend a styl. Od účesů velmi složitých až 

po účesy jednoduché. V dnešní době i muži touží mít své místo, kde se můžou 

upravit, a proto mají svá kadeřnictví, která se nazývají Barber Shopy. Samozřejmě 

je i velmi pěkné, když holky, které mají dlouhé vlasy, tak se nechají ostříhat a 

svoje vlasy darují na paruky, které se vyrábí pro lidi, kteří jsou onkologicky 

nemocní. Za tímto účelem vznikají i různé nadace. Není výjimkou, že své vlasy 

darují i kluci. Kosmetické firmy přináší na trh různé přípravky na vlasy, které mají 

za úkol co nejvíce uspokojit potřeby všech. Jak jsem již psala v úvodu, návštěva 

kadeřnictví je mnohdy i způsobem relaxace a společného setkávání. 

 

 

 

 

 

8 Resume 

My final work deals with the topic of hairdressing. I wrote about the history of 

hairdressing, contemporary and eccentric hairstyles. I described the basic care 

about hair. There also are barber shops for men, different charities where you can 

donate your hair, etc. I introduced you to everything essential and important. I 

really hope you will like my final work. 
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https://www.obrazky.cz/?q=%C5%99ecko+%C3%BA%C4%8Desy&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbzn-7YGwik7%3D%3D&oq=%C5%99ecko+%C3%BA%C4%8Desy&aq=-1&su=b#id=35e7075257c48d8c
https://www.obrazky.cz/?q=%C5%99ecko+%C3%BA%C4%8Desy&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbzn-7YGwik7%3D%3D&oq=%C5%99ecko+%C3%BA%C4%8Desy&aq=-1&su=b#id=35e7075257c48d8c
https://www.obrazky.cz/?q=%C5%99ecko+%C3%BA%C4%8Desy&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbzn-7YGwik7%3D%3D&oq=%C5%99ecko+%C3%BA%C4%8Desy&aq=-1&su=b#id=35e7075257c48d8c
https://www.obrazky.cz/?q=%C5%99ecko+%C3%BA%C4%8Desy&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbzn-7YGwik7%3D%3D&oq=%C5%99ecko+%C3%BA%C4%8Desy&aq=-1&su=b#id=35e7075257c48d8c
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+baroko&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbziwbYGL7kL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+baroko&aq=-1&su=b#id=072a7da974c4e540
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+baroko&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbziwbYGL7kL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+baroko&aq=-1&su=b#id=072a7da974c4e540
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+baroko&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbziwbYGL7kL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+baroko&aq=-1&su=b#id=072a7da974c4e540
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+baroko&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbziwbYGL7kL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+baroko&aq=-1&su=b#id=072a7da974c4e540
https://www.obrazky.cz/?q=20+l%C3%A9ta+%C3%BA%C4%8Des&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbzi-NYGqvkw%3D%3D&oq=20+l%C3%A9ta+%C3%BA%C4%8Des&aq=-1&su=b#id=a603c4c9b08d9839
https://www.obrazky.cz/?q=20+l%C3%A9ta+%C3%BA%C4%8Des&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbzi-NYGqvkw%3D%3D&oq=20+l%C3%A9ta+%C3%BA%C4%8Des&aq=-1&su=b#id=a603c4c9b08d9839
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NYGqvkw%3D%3D&oq=20+l%C3%A9ta+%C3%BA%C4%8Des&aq=-

1&su=b#id=a603c4c9b08d9839 

7. 

https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+30+l%C3%A9ta&size=any&col

or=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-

WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbknpiYGqoTw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des

+30+l%C3%A9ta&aq=-1&su=b#id=7dd95d47d08da52c 

8. 

https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1940+&size=any&color=any&p

ornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbkG-

vYGLbzL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1940+&aq=-

1&su=b#id=29e85efdcb314e3b 

9. 

https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+40+l%C3%A9ta+&size=any&co

lor=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbkiRvYG-

Mk7%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+40+l%C3%A9ta+&aq=-

1&su=b#id=8eb953eeb618af8b 

10. 

https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1950+&size=any&color=any&p

ornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-

WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLvkim7YGRfzL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des

+1950+&aq=-1&su=b#id=5ccf5b236568d720 

11. 

https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1960&size=any&color=any&por

nFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLvkipoYG-

7zq%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1960&aq=-

1&su=b#id=46ad5fa85f12f16e 

13. ttps://www.super.cz/13081-cudny-divci-drdol-i-poradne-afro-mrknete-na-

nejpovedenejsi-ucesy-jitky-zelenkove.html 

14. 

https://www.obrazky.cz/?q=+hippies&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cE

X6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLazi-

bYGmNzq%3D%3D&oq=+hippies&aq=-1&su=b#id=79c2bb0def7255b5 

https://www.obrazky.cz/?q=20+l%C3%A9ta+%C3%BA%C4%8Des&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbzi-NYGqvkw%3D%3D&oq=20+l%C3%A9ta+%C3%BA%C4%8Des&aq=-1&su=b#id=a603c4c9b08d9839
https://www.obrazky.cz/?q=20+l%C3%A9ta+%C3%BA%C4%8Des&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbzi-NYGqvkw%3D%3D&oq=20+l%C3%A9ta+%C3%BA%C4%8Des&aq=-1&su=b#id=a603c4c9b08d9839
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+30+l%C3%A9ta&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbknpiYGqoTw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+30+l%C3%A9ta&aq=-1&su=b#id=7dd95d47d08da52c
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+30+l%C3%A9ta&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbknpiYGqoTw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+30+l%C3%A9ta&aq=-1&su=b#id=7dd95d47d08da52c
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+30+l%C3%A9ta&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbknpiYGqoTw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+30+l%C3%A9ta&aq=-1&su=b#id=7dd95d47d08da52c
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+30+l%C3%A9ta&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbknpiYGqoTw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+30+l%C3%A9ta&aq=-1&su=b#id=7dd95d47d08da52c
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1940+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbkG-vYGLbzL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1940+&aq=-1&su=b#id=29e85efdcb314e3b
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1940+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbkG-vYGLbzL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1940+&aq=-1&su=b#id=29e85efdcb314e3b
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1940+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbkG-vYGLbzL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1940+&aq=-1&su=b#id=29e85efdcb314e3b
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1940+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbkG-vYGLbzL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1940+&aq=-1&su=b#id=29e85efdcb314e3b
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+40+l%C3%A9ta+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbkiRvYG-Mk7%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+40+l%C3%A9ta+&aq=-1&su=b#id=8eb953eeb618af8b
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+40+l%C3%A9ta+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbkiRvYG-Mk7%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+40+l%C3%A9ta+&aq=-1&su=b#id=8eb953eeb618af8b
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+40+l%C3%A9ta+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbkiRvYG-Mk7%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+40+l%C3%A9ta+&aq=-1&su=b#id=8eb953eeb618af8b
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+40+l%C3%A9ta+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLbkiRvYG-Mk7%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+40+l%C3%A9ta+&aq=-1&su=b#id=8eb953eeb618af8b
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1950+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLvkim7YGRfzL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1950+&aq=-1&su=b#id=5ccf5b236568d720
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1950+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLvkim7YGRfzL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1950+&aq=-1&su=b#id=5ccf5b236568d720
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1950+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLvkim7YGRfzL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1950+&aq=-1&su=b#id=5ccf5b236568d720
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1950+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLvkim7YGRfzL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1950+&aq=-1&su=b#id=5ccf5b236568d720
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1960&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLvkipoYG-7zq%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1960&aq=-1&su=b#id=46ad5fa85f12f16e
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1960&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLvkipoYG-7zq%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1960&aq=-1&su=b#id=46ad5fa85f12f16e
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1960&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLvkipoYG-7zq%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1960&aq=-1&su=b#id=46ad5fa85f12f16e
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1960&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLvkipoYG-7zq%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1960&aq=-1&su=b#id=46ad5fa85f12f16e
https://www.obrazky.cz/?q=+hippies&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLazi-bYGmNzq%3D%3D&oq=+hippies&aq=-1&su=b#id=79c2bb0def7255b5
https://www.obrazky.cz/?q=+hippies&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLazi-bYGmNzq%3D%3D&oq=+hippies&aq=-1&su=b#id=79c2bb0def7255b5
https://www.obrazky.cz/?q=+hippies&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLazi-bYGmNzq%3D%3D&oq=+hippies&aq=-1&su=b#id=79c2bb0def7255b5
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15. 

https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+80+l%C3%A9ta&size=any&col

or=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-

WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLaTSZiYGmMTL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8De

s+80+l%C3%A9ta&aq=-1&su=b#id=4f65199475f9646e 

16. 

https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1980+&size=any&color=any&p

ornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-

WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLaTnLoYGmbTw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8D

es+1980+&aq=-1&su=b#id=d4e988416dc595f6 

17. 

https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des++kr%C3%A1tk%C3%BD&size=

any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLfkS-

oYGm7kL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des++kr%C3%A1tk%C3%BD&aq=-

1&su=b#id=bcf6f81c0623b837 

18. 

https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+kr%C3%A1tk%C3%BD+&size=

any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-

WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLfki4NYGpMzw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des

+kr%C3%A1tk%C3%BD+&aq=-1&su=b#id=f2459e9c4ff14ec0 

19. 

https://www.obrazky.cz/?q=dlouh%C3%A9+barevn%C3%A9+vlasy&size=any&col

or=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-

WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSR7zSRaYGzjzw%3D%3D&oq=dlouh%C3%A9+bare

vn%C3%A9+vlasy&aq=-1&su=b#id=797f4a31603c3d7a 

20. 

https://www.obrazky.cz/?q=p%C3%A1nsk%C3%A9+%C3%BA%C4%8Desy&size

=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-

WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSR7zGp7YG-

bzL%3D%3D&oq=p%C3%A1nsk%C3%A9+&aq=0&su=c&thru=sug#id=89c2726c

35db21f3 

21. 

https://www.obrazky.cz/?q=p%C3%A1nsk%C3%A9+%C3%BA%C4%8Desy+2016

https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+80+l%C3%A9ta&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLaTSZiYGmMTL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+80+l%C3%A9ta&aq=-1&su=b#id=4f65199475f9646e
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+80+l%C3%A9ta&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLaTSZiYGmMTL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+80+l%C3%A9ta&aq=-1&su=b#id=4f65199475f9646e
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+80+l%C3%A9ta&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLaTSZiYGmMTL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+80+l%C3%A9ta&aq=-1&su=b#id=4f65199475f9646e
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+80+l%C3%A9ta&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLaTSZiYGmMTL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+80+l%C3%A9ta&aq=-1&su=b#id=4f65199475f9646e
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1980+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLaTnLoYGmbTw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1980+&aq=-1&su=b#id=d4e988416dc595f6
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1980+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLaTnLoYGmbTw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1980+&aq=-1&su=b#id=d4e988416dc595f6
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1980+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLaTnLoYGmbTw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1980+&aq=-1&su=b#id=d4e988416dc595f6
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+1980+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLaTnLoYGmbTw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+1980+&aq=-1&su=b#id=d4e988416dc595f6
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des++kr%C3%A1tk%C3%BD&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLfkS-oYGm7kL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des++kr%C3%A1tk%C3%BD&aq=-1&su=b#id=bcf6f81c0623b837
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des++kr%C3%A1tk%C3%BD&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLfkS-oYGm7kL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des++kr%C3%A1tk%C3%BD&aq=-1&su=b#id=bcf6f81c0623b837
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des++kr%C3%A1tk%C3%BD&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLfkS-oYGm7kL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des++kr%C3%A1tk%C3%BD&aq=-1&su=b#id=bcf6f81c0623b837
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des++kr%C3%A1tk%C3%BD&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLfkS-oYGm7kL%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des++kr%C3%A1tk%C3%BD&aq=-1&su=b#id=bcf6f81c0623b837
https://www.obrazky.cz/?q=%C3%BA%C4%8Des+kr%C3%A1tk%C3%BD+&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=_cEX6xIaD-WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSLfki4NYGpMzw%3D%3D&oq=%C3%BA%C4%8Des+kr%C3%A1tk%C3%BD+&aq=-1&su=b#id=f2459e9c4ff14ec0
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24. 
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WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSR7knRMYGwaTw%3D%3D&oq=darov%C3%A1n%

C3%AD+vlas%C5%AF&aq=-1&su=b#id=02695b51251263a7 

25.https://www.obrazky.cz/?q=extravagantn%C3%AD+%C3%BA%C4%8Desy&siz

e=any&color=any&pornFilter=1&oq=&aq=-1&su=b#id=7e3e2c1f9972ac98 

26. 

https://www.obrazky.cz/?q=extravagantn%C3%AD+%C3%BA%C4%8Des&size=a
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WMpJCBQXQ2LNwoknmvkSRozGqbYGwikL%3D%3D&oq=extravagantn%C3%A
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