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Díky tomuto jednoduchému návodu zjistíte, 

jaký je ten váš tvar obličeje a potom pro vás 

bude konturování opravdu lehkostí. 
 

Tvar obličeje je důležitý i při výběru účesu, 
takže se můžete i malinko inspirovat, jak se 

domluvit při příští návštěvě vašeho kadeřnictví. 

 

Za zmínku stojí i brýle, pokud jste jejich 
majitelkou. I jejich výběr může tvar obličeje 

podpořit. 

Zopakujme si základní tvary obličejů a na 

další straně se můžete podívat na 

jednoduchého pavouka, který vám pomůže 
váš tvar obličeje správně najít. 

 

Sedněte si před zrcadlo, stáhněte vlasy 

gumičkou a začněte se na sebe dívat. 

Nejde vám to? 

Pokud jste opravdu zoufalá, tak jedním k 

možných řešení je vzít starou rtěnku a tvar 

obličeje obtáhnout na zrcadlo. Ale snad to s 

pomůckou dál zvládnete i bez toho! 

 

 
 

OVÁLNÝ 

 
 

KULATÝ 

 

 
HRANATÝ 

 

 
PODLOUHLÝ 
 

 
SRDČITÝ 
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OVÁLNÝ 

Ovál 

Oválný obličej = úzké čelo, 

úzká brada, štíhlý vzhled 

Obličej s úzkým čelem a úzkou bradou, je 
považován za ideální tvar, kterému se ostatním 
snaží přiblížit. 
 
Konturování obličeje může být jen jemné. 
Lehce zvýrazněte lícní kosti tmavším pudrem a 
prosvětlete oblast pod očima. 
 

Pokud nosíte brýle, jsou pro vás vhodné veškeré 
tvary obrouček. Nebojte se experimentovat. 
 
I v oblasti účesů se s oválným tvarem obličeje 
můžete vyřádit. Sluší vám jakýkoli styl. Jak 
kudrnaté, vlnité tak rovné vlasy pro vás budou 
ideální. Jediné, o co poproste kadeřníka, je 
lehké sestřižení a zjemnění hustoty vlasů. Jestliže 
máte husté vlasy, můžete volit krátkou slušivou 
ofinu. Ideální ofina pro vás je jemnější a delší. 
 

Vyvarujte se příliš těžké ofině nebo příliš 
náročným účesům, abyste zbytečně 

nezakrývala pěkné rysy obličeje. 
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KULATÝ 

kulatý

obličej 

Kulatý obličej = stejně široký 

jako vysoký bez hran 

Obličej stejně široký jako dlouhý. Široké čelo u 

vlasové linie, kulaté tváře a často silnější a 
kratší krk. 
 
Cílem je navodit dojem větší štíhlosti. 
 
Obličej pomocí bronzeru ztmavíme po vnějších 
stranách obličeje a v oblasti spánku. Zesvětlíme 

čelo a bradu a obličej tak lehce opticky 
prodloužíme. 
 
Nosíte-li brýle, zkuste obroučky a výraznou horní 
hranou. Vyhněte se příliš kulatýma oblým tvarů 
obrouček. 
 
Díky účesu můžete také navodit štíhlejší dojem 
obličeje.  Volte spíše hladší účes. Dlouhé vlasy 
padající do obličeje vám opticky prodlouží 
tváře. Vybírej účesy, které můžeš sčesat 
dopředu a obličej rámují tak, že díky tomu 
vypadá štíhlejší. 

 
Vyhněte se pěšince uprostřed a krátké 
sestřižené rovné ofině.  
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HRANATÝ 

Hranatý 

obličej 

Hranatý obličej = stejně široké 

lícní kosti i čelisti. Brada 

hranatá. 

Hranaté lícní kosti, stejná šířka čela a lícních 
kostí. Celkový profil obličeje vyznívá poměrně 
ostře. 
 

Konturováním a stínováním obličeje se snažíme 
zjemnit právě  ostré hrany. Tmavší bronzer 
naneseme na vnější hrany čela a na vnější 
hrany čelistí. Střed obličeje prosvětlíme. 
 
Pokud nosíte brýle, můžete si dovolit ostré tvary 
obličeje zjemnit mírně zakulacenými 
obroučkami. Můžete zkusit i tvar motýlích křídel. 
 
Účes, který vám bude sedět, bývá na vrchu 
rozčepýřený a měkký kolem uší. Lichotivé jsou 
dlouhé rovné vlasy, vynikne v nich váš široký 
úsměv. Zjemnit hrany obličeje pomohou i jemné 

vlny. Slušet vám bude i pěšinka na straně. 
 
Nenechte si zastřihnout délku vlasů těsně nad 
úrovní čelisti. Krátké vlasy zbytečně zdůrazní 
ostrý tvar obličeje. 
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PODLOUHLÝ 

Podlouhlý 

Podlouhlý obličej = úzké a 

jemné lícní kosti, vysoké 

čelo, dlouhá brada 

Úzké a jemné lícní kosti, vysoké čelo a dlouhá 
zakulacená brada.  

 
Konturováním a stínováním obličeje se snažíme 
obličej opticky zkrátit. Ztmavíme čelo a bradu, 
neprosvětlujeme tolik střed obličeje. 
 
Pokud jste majitelkou brýlí, podlouhlý obličej 
zjemní větší obroučky (třeba plastové), které 
budou mírně zakulacené. Dodají vašemu 
obličeji skvělý kontrast. 
 
I volbou účesu můžete obličej opticky zkrátit. 
Tvar zjemníte kratšími sestříhanými vlasy do 
vrstev. Zkuste například také ofinu. Super jsou 

také zvlněné vlasy. Máte-li vlny po stranách 
obličeje, opticky jej rozšíří a zjemní.  
Rozhodně pro vás není ideální účes bez 
sestříhání, bez ofiny nebo ze stejně dlouhých 
vlasů. Délka vlasů je ideální po bradu, vyvarujte 
se příliš dlouhým délkám.  
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SRDČITÝ 

srdčitý 

Srdčitý obličej = široké čelo a 

široké lícní kosti, úzká brada 

Úzká, lehce špičatá brada, široké čelo a širší 
lícní kosti. 

 
Konturováním obličeje se snažíme zjemnit jeho 
horní šířku. Bradu zesvětlíme, aby se opticky 
rozšířila. 
 
Nosíte-li brýle, budou vašemu obličeji slušet 
spíše jemnější tvary obrouček, bez velkého 
rámování. Také se vyhněte přehnaně velkým 
stranicím brýlí. 
 
Vyberte si účes, který dodá vašim vlasům objem 
pod obličejem. Tím můžete opticky tvar 
obličeje u brady rozšířit – například vlnkami 

nebo kudrnami ve výšce brady. Vlasy si můžete 
nechat jemně sestříhat, popřípadě zvolit 
jemnou ofinu.  
Naopak se vyhněte uhlazeným účesům, kde 
máte vlasy stažené za záda. 
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Ať je pro vás péče o pleť radostí a zábavou! 

 
Napište mi, jak se vám návod líbil a jak 

se vám podle něho líčení daří.  
Nebo pokud máte jakékoli otázky, 

ozvěte se taky. Jsem pro vás k 
dispozici na emailové adrese 

misa@michalamerinska.cz 

 

Michala 
průvodkyně na cestě za ženskou 
krásou 
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