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Možná proto, že trend doby dovoluje v módě 
a stylu vše, možná proto, že je to přece jen 
už téměř dvacet let, nás dnes už nijak nezaráží,
když vidíme všelijak nazdobené a malované nehty
ať s abstraktními motivy nebo konkrétními věcmi 
či klidně s celými scenériemi. Nail art neboli
zdobení nehtů je u nás dnes velmi populární.

Malé velké obrazy
Šlo o mezinárodní soutěž, která nebyla svázaná žádnými omezení-
mi, kromě časového limitu.  Účastníci malovali, lepili roztodivné
figurální kreace na nehty.  Čechy reprezentovala paní Petra
Neudorflová z Českého Krumlova, která se umístila na 2. místě.
Poté se začalo soutěžit i u nás v rámci mezinárodních kosmetic-
kých veletrhů. Paní Petra v následujících letech postupně obsazo-
vala přední příčky, získávala od zlatých po bronzové mediale.
Práce soutěžících jsou přehlídkou toho, co vše je možné vytvořit

Z
dobení nehtů „nail art“ je styl úpravy nehtů a také
dovednostní disciplína úzce spojena s nehtovým
designem a manikúrou. V Čechách se zdobení nehtů
datuje do doby nedávno minulé, krátce po roce 1990.
V nabídce firem převažovaly štrasové kamínky, vodo-

vé obtisky, flitrový prach, miniperličky, vkládané motivy ze žlutého 
i bílého kovu, různé přívěsky na nehty ze zlata i stříbra. Počátkem
devadesátých let se nesměle objevovala na nehtech bílá „fran-
couzská manikúra“. Jak šel čas, tak i zájem klientek o zdobení

nehtů vzrůstal. Nehtové designérky zkoušely a trénovaly, také 
se odvážily na první soutěže, poměřit své dovednosti s ostatními 
z oboru. Jedna z prvních soutěží zaměřená na nail art se konala
na výstavním stánku Trosani v německém Düsseldorfu. 

Inspirujte se! 
Kde můžete brát inspiraci k vlastní tvorbě?  Sledujte časopisy,
ve kterých se objevují práce druhých, navštěvujte veletrhy, 
kde se prezentují soutěžní práce. Sledujte práce své konkuren-
ce. Především však pozorujte přírodu, charakteristické tvary
rostlin, stromů, keřů z blízka i z dálky. Vnímejte skály, pohoří,
řeky, vodní plochy, nebe, oblaka, slunce, červánky, duhu, 
měsíc, noční oblohu, zvířata, sledujte jejich barvy i charakteris-
tické siluety. Pozorně sledujte barvy a kresby peří, kůži a srst
zvířat. Všímejte si přechodů barev, světla a stínu. Bude vám
vodítkem při kombinaci barev. Na první pohled neslučitelné
barvy mohou být při citlivě zvolené kompozici fascinující.
Nedílnou součástí vaší inspirace budou i umělecká díla, 
obrazy, zvláště pak barevné fotografie.

V nail artu je vše 
dovoleno, kreativitě se

meze nekladou. I tak malý 
prostor jako je nehet může

posloužit jako dokonalý
prostor k vyjádření.
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na tak malém prostoru jako 
je nehet. A nejen na nehtu 
- kostýmy, make-up, to vše je
připočítáváno k celkovému doj-
mu soutěžící. Pro práci v terénu
jsou takovéto výtvory nenositel-
né, spíš inspirativní. Otázkou
pak je, čím se trefit do vkusu
klientek, protože „přezdobený
marcipánový dort“ to nejspíš
nebude. I z těchto důvodů
vznikla nová soutěž v nail artu,
jejímž cílem je nazdobit nehty
nositelným, střízlivým, půvabně
jemným a rychlým zdobením. 

�� V rámci rekvalifikačních kurzů Trosani
vzniklo téma potřebné a praktické - rychlý
salonní nail-art . Podmínkou jsou jednodu-
ché a rychlé pracovní postupy, zpracova-
telné i začátečníkem. Několik základních
postřehů, rad a nápadů, vás mohou
nastartovat k náročnější malbě na neh-
tech. Ta se dá nakonec přizdobit kamínky,
třpytkami a podobnými prefabrikáty. 
�� Filozofickou otázkou, kterou si v nail
artu můžeme položit je: Platí i v nail-artu
méně je více?  �

Vyzkoušejte s námi tyto tipy
1. Pravidlo otevřených očí: 3P - Pozoruj-Pojmenuj-Pokus
se.  Pozoruj vše kolem sebe, pojmenuj, co vidíš, pokus se
načrtnout základní rysy na papír.
2. Pravidlo trnitou cestou: TRN - Trénuj-Realizuj-Nabídni.
Trénuj, neboť uspokojivých výsledků dosáhneš opakováním,
realizuj nápady nanečisto, poté na vzorový nehet, nabídni jen
práci, která za to stojí.

Myslete a realizujte
Nápad se vždy cení nejvíce, volte téma tak, aby souznělo 
s klientkou - nositelkou, nikoliv s vaší osobností a stylem.
Kompozice všech komponentů do sebe zapadají tak, že 
žádný nelze bez úhony odejmout (mnohdy se říká: něco 
tomu chybí).  Použitá technika volená tak, aby dala vyniknout
původnímu záměru a nakonec čistota zpracování, která 
poukazuje na dovednosti a zkušenosti.  

Trénujte a uspějte
1. Učte se od druhých, na počátku kopírujte jednodušší 
nápady, včetně témat a barevného pojetí 
2. Kopírujte téma, ale zkuste vlastní barevné pojetí, později 
se odchylte od originálu v nepatrné drobnosti, např. vložením
flitrů, kamínku, apod.
3. Teď přistupte k vlastní tvorbě. Téma, nápad, technika 
zpracování, barvy vychází z vás, a vy jste tvůrce!

Pro malování na nehty si připravte kromě
pomůcek i pořádnou dávku inspirace, 
fantazie a nápadů a trénujte a zkoušejte! 

Základní tahy pro nail
art. V příštím čísle 
se jim budeme 
věnovat podrobněji.
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