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KURZY SPECIÁLNÍCH FILMOVÝCH EFEKTŮ – MAKE-UP A PROTETIKA 

 Kurz – Základní úpravy vlasů – filmové a TV účesy 

Krátký popis kurzu 
Práce s vlasy a účesy patří neodmyslitelně k dovednostem filmového maskéra. V průběhu kurzu se seznámíte se 
základními technikami a správnými postupy při úpravě vlasů, naučíte se vyčesat základní účesy používané ve 
filmu a televizi, vyzkoušíte si práci s vlasovými doplňky. Naučíte se základní techniky stříhání. 

Komu je kurz určen 
Kurz je určen maskérům a vizážistům, kteří se potřebují zdokonalit v práci s vlasy a vlasovými doplňky a naučit 
se základům střihání. 

Co se naučíte  
A. Základy teorie střihu vlasů a vousů 
B. Česání základních účesu, drdol, cop, ondulace kulmou, el. natáčky, žehlička, tupírování 
C. Konečná úprava dámského účesu  
D. Pánský účes důraz na pěšinku, konečná úprava pánského účesu  
E. Základní střih nůžkami, nůžkami efilačkami, mašinkou na vlasy,  
F. Základní střih vousů kontura vousů  
G. Konečná úprava pánského účesu 
H. Základní principy práce s vlasovými doplňky, nasazování a upevnění paruky, lepení knírů a bradek apod.  

Lektor kurzu  
Roman Lochschmidt 

 



 
 
Program kurzu 
Délka kurzu je 4 dny po 8 h, tj. celkem 32 h 

1. DEN. 
1.1. Seznámení se 

základním 
vybavením pro 
práci vlasového 
stylisty 

1.3 Charakter práce s 
vlasy pro televizi a 
film 

1.4. Ukázka rozdílnosti 
filmového a 
televizního účesu  

2. DEN 
2.1.   Ukázky práce s 
vlasy 
2.2.   Teorie část 1 
2.3.   Praktická část 1 
2.4. Práce s vlasovými 

doplňky, parukou, 
tresy / klipy, 
příčesky 

3. DEN  
3.1.   Teorie část 2  
3.2.   Praktická část 2 

4. DEN  
4.1.   Procvičení všech 

dovedností 
4.2.   Závěrečná práce 

uchazečů dle 
zadání

Certifikace 
Po úspěšném zakončení kurzu obdrží absolventi certifikát Akademie FX Crusaders o absolvování kurzu „Základní 
úpravy vlasů – televizní a filmové účesy”. 

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 materiálů pro speciální efekty. Díky tomuto spojení 
nabízíme špičkové SFX 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 těch 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 je 11.800, - Kč 

http://www.fxcrusaders.store/
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