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Jak jste se dostala ke kadeřnické profesi a kolik let se jí 
věnujete?
ll Inspiraci jsem měla vlastně už od dětství, protože moje 
maminka je kadeřnice a to mě určitě hodně ovlivnilo. Když to 
tedy sečtu od prvního ročníku školy, tak se kadeřnictví věnuji 
21 let, což když teď říkám, zní strašně!! Tak to uteklo. 
Co určilo, že jste se orientovala na svatební účesy,  
kterými jste tak proslulá? A jak se člověku přihodí, že stojí 
po boku světově uznávaného kadeřníka?
llTak nějak to vyplynulo ze situace. Pracovala jsem ve Studiu 
Wella a tam jsem se dostala k česání Miss, kde se používaly 
efektní rychlé výčesy. Inspirací mi byl od prvopočátku mistr 
v  této oblasti - Patrick Cameron. Wella mě totiž vyslala na 
jeho seminář a tam se „to stalo“. Natolik mě oslovil, že jsem 
už u toho, v  čem tolik vyniká, zůstala. Moc mě baví stále 
čerpat inspiraci z jeho kolekcí, jsou nositelné, přirozené a pro 
kadeřníky lehce zpracovatelné. Natolik jsem do toho pronikla 

a osvojila si toto téma, že sama vedu semináře společenských 
účesů pod záštitou značky Wella. 
Kdy se opět setkáte s Patrickem Cameronem a co spolu 
připravujete?
llSetkáme se vlastně už brzy 27.5., kdy přijede do Prahy 
a 30.5. povede seminář  ve Studiu Wella, kde určitě předvede 
nejnovější trendy. Moc se na to těším. I já sama s ním vedu 
některé semináře, například i pro zahraniční kadeřníky, kteří o 
toto mají velký zájem.
Co se kadeřníci na těchto seminářích naučí a co jsou 
většinou slabiny, které s nimi „pilujete“?
llKadeřníci se mohou přihlásit na seminář ve Studiu Wella, 
který je jednodenní. Snažím se jim předat a naučit to, co mě 
samotnou oslovilo, aby i oni byli spokojení a našli si to, co 
je jim osobně nejbližší. Naučí se vždy šest postupů “krok za 
krokem”. Na semináře chodí většinou kadeřnice s praxí, které 
jsou šikovné a otevřené pro něco nového, což je skvělé.
Při česání svatebních účesů je potřeba představivost, 
nápady, zručnost, cvik a určitě i stylingové přípravky, 
které vám přesně “sednou”. Podle čeho jste vybírala 
značku, se kterou pracujete v salonu, měl styling svou roli 

v rozhodování nebo 
zvítězily jiné přednosti?
llVybírala jsem pře-
devším podle kvality  
a variability přípravků. 
S  Wellou pracuji 

vlastně od začátku a neměnila bych. Jsem spokojená celkově.  
A u zmíněného stylingu mi vyhovuje možnost kombinací pro 
různé typy vlasů a různé efekty. 
Bez kterých přípravků při přípravě svatebních účesů se 
určitě neobejdete, které jsou vaše “hvězdy”?
llHvězda je Crystal styling lotion, jemné tužidlo ve spreji, 
dá se použít jak na mokré vlasy tak na suché. Nelepí vlasy  
a dobře drží. Pak je to samozřejmě lak na vlasy, lesk a vlasový 
krém.
Pro svatební účesy jsou stěžejní různé pomůcky, doplňky, 
ozdoby, kde se dají sehnat? Má se nevěsta ptát ve svateb-
ním salonu nebo jí je zajišťuje kadeřník?
ll Já při seminářích a práci v salonu používám vlasové 
doplňky a ozdoby od Patricka Camerona, který je sám 
navrhuje, tudíž jsou velice praktické a jednoduše použitelné 
při výčesech. Snažím se vždy mít co nabídnout a klientka si 
je může koupit. I ostatní kadeřníci si je mohou pořídit na 
mých seminářích nebo na stránkách www.evahair.cz. Ale 
samozřejmě si i nevěsty nosí své ozdoby, například závoje. 
Měla by nevěsta své vlasy před svatbou nějak pěstit, jinak 
se o ně starat? Říká se například, že lepší jsou na svatební 
účes dlouhé vlasy. Ty si nevěsty do svatby pěstují a pak se 
stříhají. Je tomu tak?
llVětšina žen má představu romantické nevěsty a k tomu 
patří i delší vlasy.  Takže ano, většinou si je nechávají růst, aby 
bylo z čeho tvořit. Ale i nevěsta s krátkými vlasy může mít 
krásný účes. Myslím, že vlasy jsou v den D pro ženy skutečně 
hodně důležité.  n

...s Evou  
 Čapkovou
Český fenomén společenských a svatebních 
účesů se jmenuje Eva Čapková. Mistrně ovládá 
práci s vlasy, tipy a triky jak je co nejefektněji 
upravit do slavnostního účesu, a na toto téma 
vede semináře pod vlajkou Wella Professionals. 
Spolupracuje se známým kadeřníkem Patrickem 
Cameronem, který je jejím profesním vzorem. 

Eva Čapková během 
“Red Carpet” vystoupení 
u příležitosti slavnostního finále 
Wella Trend Vision 2009.
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