
 
 

KURZY SPECIÁLNÍCH FILMOVÝCH EFEKTŮ – MAKE-UP A PROTETIKA 

 

Kurz – Maskérské výpomoci 

Krátký popis kurzu 
Kurz je zaměřen na organizaci práce ve filmovém štábu, logistiku natáčení, filmový make-up, úpravy vlasů a 
česání účesů včetně práce s vlasovými doplňky, a na další dovednosti pro práci pomocného filmového maskéra.  

Komu je kurz určen 
Kurz je určen vizážistům, kteří mají praktické zkušenosti s líčením pro ateliérovou fotografii, na módních 
přehlídkách nebo svatbách a chtějí své profesní portfolio rozšířit o filmový make-up a speciální efekty. Kurz je 
vhodný i pro začínající maskéry, kteří již mají praktické zkušenosti s filmem, ale chtějí si prohloubit své praktické 
dovednosti nebo teoretické znalosti. 

Co se naučíte  
1. Logistiku a organizaci filmového natáčení, úlohu a odpovědnost jednotlivých profesí v natáčecím týmu  
2. Dodržovat návaznosti líčení z dříve natočených obrazů 
3. Jak se připravit na natáčecí den podle scénáře a produkčních dispozic 
4. Specifika líčení pro filmovou kameru a vytvářet jednoduché speciální make-up efekty (imitace zranění, 

stopy po násilí, projevy nemocí),  
5. Základy práce s vlasy a vlasovými doplňky (paruky, kníry, brady) 
6. Pravidla pracovní hygieny – čištění a desinfekce štětců, pomůcek a přístrojů, hygienické návyky na 

pracovišti, kde se střídá více lidí 

Lektoři kurzu  
Roman Lochschmidt, Gabriela Čechová, Alexander Čech 

http://www.fxcrusaders.academy/


 

Program kurzu 
Délka kurzu je 3 dny po 8 h, tj. celkem 24 h

1. DEN 

A. Logistika natáčení TV seriálu 
A.1. Produkční tým – Profese v 

týmu (Režisér, produkce, skript, 
kostýmy, rekvizity, maskér) 

A.2. Logistika natáčení – Scénář, 
natáčecí plán, dispozice, 
návaznosti 

A.3. Natáčecí den – příprava před 
natáčením, práce v průběhu 
natáčení 

A.4. Specifika studia a exteriéru – 
ateliér, lokace, noční natáčení ve 
studiu a exteriéru 

B. Rozdíly v líčení na kameru a pro 
focení nebo živé předvádění 

B.1. Make-up pro líčení na kameru 
C. Příprava herců na natáčení  

C.1. Make-up a FX 
C.2. Vlasy a účesy 
C.3. Líčení tváře, těla a končetin 

pro různé situace 

2. DEN 

D. Přehled základních FX efektů a 
krevních imitací používaných v TV 
seriálech (zranění, rány, násilí) 

D.1. Teorie barev v FX 
D.2.Rány, škrábance, podlitiny 
D.3. Trauma FX (zranění) 

E. Základy hygieny 
E.1. Štětce, houbičky a pomůcky 
E.2. Hygiena pracoviště 
E.3. Zásady práce se štětci a 

pomůckami používanými 
zároveň pro více osob 

3. DEN 

F. Praktická část – Workshop  
G. Závěrečné testy (20 min) 

Certifikace 
Po úspěšném zakončení kurzu obdrží absolventi certifikát Akademie FX Crusaders o absolvování kurzu „Kurz 
maskérských výpomocí”. 

Slevy při nákupu SFX materiálů pro absolventy našich kurzů 
Společnost FX Crusaders s.r.o. se stala českým distributorem jednoho z největších evropských dodavatelů SFX 
materiálů – britské společnosti Mouldlife/PS. Tato společnost je uznávaným výrobcem vlastních produktů a 
také zastupuje významné, americké a britské výrobce SFX materiálů. Díky tomuto spojení nabízíme špičkové 
materiály a výrobky, které zatím nebyly v ČR přímo dostupné Dnes si můžete tyto výrobky koupit jak v e-shopu, 
tak i v kamenné prodejně v Praze. Z nejzajímavějších dodavatelů a výrobků lze jmenovat: 

• Mouldlife/PS Composites – výrobce uznávaných materiálů pro výrobu pleší Baldiez a Super Baldiez, 
řady velmi kvalitních silikonů, zejména pro oblast lifecastingu – Form Life a Go Část, on skin 
modelingu – Sculpt Gel skvělých protetických silikonů Gel Pro 10 a dalších 

• Polytek – výrobce špičkových SFX silikonů řady Platsil a Plasil Gel 
• Monster Makers – výrobce špičkové modelovací hmoty Monster Clay a materiálů pro výrobu 

pěnového latexu MM Foam Latex 
• Premier Products Inc. (PPI) – výrobce uznávaných alkoholem aktivovaných pigmentů a palet řady 

Skin Illustrator a Glazing Gels a dalších inovativních výrobků jakými jsou lepidla a odličovače Telesis 
nebo fixátory Marble Selrs a špičkové produkty pro imitaci krve řady Bloodworks a Fleet Street. 

Nejžádanější výrobky máme skladem a většinu ostatních dodáme na objednávku v řádu jednotek dnů. Pro 
absolventy našich kurzů a kurzu KMV nabízíme trvalou slevu 20 % na všechny nákupy Více informací o 
dodávaných produktech lze nalézt na: www.fxcrusaders.store 

Cena kurzu 
Cena kurzu: 14.900, - Kč  

http://www.fxcrusaders.store/
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