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HISTORIE BARBERINGU 
Dříve než začneme psát o původu a histo

rii barberingu, měli bychom se zamyslet 
nad slovem holič obecně. Odkud se 

toto slovo vzalo? Jako mnoho slov 
i toto pochází z latiny, konkrétně 

od slova „barba." tedy vousy. 

Většinou se práce holič
ství svěřovala jen těm 

nejschopnějším 

mužům, obvyk
le kněžím či 

náčelní

kům kla
nu. 

Když se vrátíme o 4000 a více let př. n. 1. 
nalezneme pozůstatky z doby egyptské. 
Zde se nám odkrývá kadeřnictví jako 
královská profese. Nacházely se zde 
pozůstatky jakýchsi naostřených nástrojů 
a lastur určených pro holení. Účesy v této 
době byly součástí systému sociální třídy. 

Vousy jako symbol mužnosti a síly. To už 
se, ale nacházíme v době Řecké civilizace 
(1500 př. n. l.). 

Všichni muži měli vousy plné, dobře 
udržované a podobající se některým 
z bohů (Poseidon, Hercules, ... ). 

Holiči v Aténách se stali mocnými členy 
společnosti. V době Alexandra Velikého 
(3. st. př. n. l.) bylo nařízení, že všich
ni jeho lidé mají být oholeni. Hlavně 

z důvodu řecko-perských válek, aby jim 
vousy nezavazely. 

Řím (30 př. n. l. - 640 n. l.) 
a Ticinius Mena ze Sicílie. S tím
to mužem se spojuje holičství 

a jeho rozvoj v Římě. Holení se 
brzy stalo módou a holiči si 
tak získali nejvyšší postavení 
ve společnosti. Holičství po
skytovalo jak ostříhání, tak 
místo pro diskusi o nápa
dech nebo i masáže, manik-
úru, kadeřnictví či aplikaci 

speciálních mastí. Dámy 
z vyšších tříd měly svoje vlastní 
holiče z řad otroků. Za vlády 
Hadriána se staly vousy opět 
módou a dle vladařů se řídili 
i lidé. Avšak již za doby Julia 
Caesara móda vousů opadla. 



Oválný tvar obličeje 
Vaše čelo je mírně širší než brada. Délka Vašeho obličeje je zhruba jeden a půl náso
bek šířky. Oválný typ obličeje je poměrně vyvážený, proto k němu více méně pasuje 
jakýkoli střih v různé délce i tvaru a lehčeji můžete se střihy experimentovat. Jediným 
strašákem by pro vás měla být dlouhá ofina, jež vaší tvář zbytečně zkulatí. Určují-
cím rysem oválné tváře jsou ostré úhly a kouty poblíž čela, tváří a brady. Vyhněte se 
ofinám, které by mohly překrývat vaše čelo a způsobovat, že se vaše tvář bude jevit 
kulatější. 

OVÁLNÝ 

◄ ► 
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llt.3 STRUKTUROVÝ DIAGRAM OlESU POMPADOUR 
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Připojené délky = 
Směr vedení= 
Vodicí sekce= 

Číslo sekce= 
Střih stříhacím strojkem= 
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Stři h přes prsty= = 
Stř i h do d laně= 
Stři h holícím strojkem= 
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Hlavní sekce = 
Stříhací sekce = 
Nečistá sekce = 
Klobolková linie= 
Vodící linie = 
Linie střihu = 
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Linie designu finálního= 
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11..Z TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

ÚPRAVY KNÍRU 
Knír si můžeme v základu představit jako rovnostranný 
trojúhelník se dvěma rameny a základnou. Tyto ramena 
budeme nazývat vodící linie, které určují levou a pra
vou polovinu kníru. Jejich vrchol se nachází ve středové 
brázdě pod nosem. Linie napojuje v bodech koutků rtů 
pomyslná základna trojúhelníku. 

Krátký a středně dlouhý knír 

Základní úprav kníru 
KNÍR 

1. Za pomocí konturovacího elektrického strojku ostříhejte vousy po celém obličeji, 
mimo oblasti nad horním rtem neboli kníru. Stfih proved\e proti směru růstu 
vousů pomalými plynulými pohyby aby nedošlo k vytržení vousu zákazníka. 
Tímto krokem si nachystáte tvář zákazníka na úpravu kníru. Dávejte pozor, aby 
zákazníkovi nepadaly ostříhané vousy do očí. 

2. Čisticí štětkou očistěte ostříhanou tvář strojkem. 
3. Volba délky kníru by se měla pohybovat mezi 3-30 mm po celé jeho délce. Déllw 

zkracujte stříhacím elektrickým strojkem s nasazeným nástavcem, výška střihu podle 
požadované délky Jmíru. Můžete ovšem délku zkracovat i konturovacím elektrickým 
strojkem, pokud k němu máte velikostní nástavce. V případě že si zákazník přeje delší 
délku kníru, můžete použít technik.u střihu nůžky přes hřeben nebo strojek přes hřeben. 

4. Čistící štětkou očistěte knír od ostříhaných vousů. 
5. Po zkrácení délky kníru zarovnejte knír pod nosem konturovacím elektrickým 

strojkem v levé i pravé části kníru. Diagonální linii ved\e od středové brázdy pod 
nosem ke koutkám rtů levé i pravé strany. Knír můžete mírně zúžit. 

6. Poté konturovacím elektrickým strojkem knír zarovnejte nad rtem. V případě, že 
delší vousy kníru přesahují přes ret, s češte je hřebenem směrem ke rtům a zarov
nejte. Knír můžete tímto krokem mírně zužit. 

7. Čistící štětkou očistěte knír od ostříhaných vousů. 
8. Po dokončení předchozích kroků máte úpravu kníru téměř hotovou. Tvar kníru zo

střete hladkým holenún. To provedte po celé tváři ostříhané v prvnún kroku. Máme 
dva způsoby hladkého oholení, suché oholení za použití holicího elektrického strojku 
shaver, kapitola 20.1, nebo vlhkého oholení za použitý břitvy, kapitola 21.2. 

9. Pro finální úpravu nebo údržbu můžeme do kníru aplikovat balzám, wax nebo 
olej na vousy. 
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Zl.Z HOLENI VOUSŮ DO HLADKA ZA VLHKA 
Před samotným holením si musíme připravit ochranné prádlo a všechny pomůcky. 
Břitva nebo shavetta musí být v dokonalém pořádku. Zákazníkovu hlavu pohodJně 
položíme na podhlavník. Dále provedeme diagnózu pokožky zákazníka a pečlivě 
zkontrolujeme růst vousu. Po změkčení vousů a to napářkou a mýdlem tak jak je 
popsáno v kapitole 21.1, si stoupneme na pravou stranu od zákazníka. Ten otočí hlavu 
doleva a tím nám krásně odkryje celou pravou stranu obličeje. Po oholení pravé strany 
poprosíme zákazníka, aby přetočil hlavu směrem k nám a holíme stranu levou. 

Pravá strana 
1. Tah: vypínání jednostranné u zástřihu, břitva 1. poloha, nasadíme u zástřihu a ve

deme směrem dolů k sanici. 

2. Tah: vypínání jednostranné směrem k uchu, břitva 2. poloha, nasadíme pod líci 
( dle růstu vousů) a táhneme směrem ke koutku rtu. 

3. Tah: vypínání oboustranné, břitva 1. poloha, nasadíme na rozhraní brady a vede
me po sanici směrem k uchu. 
Následně přecházíme na krk, zde je nutné dbát zvýšené pozornosti, protože se 
zde často směr růstu vousů mění. Popis postupu je, pokud je růst ideální a všech
ny vousy rostou směrem dolů. Pokud má zákazník jiný než ideální růst vousů, 
musí holič řešit situaci individuálně a držet se zásady, že holení provádíme vždy 
po směru růstu vousů. 

4. Tah: vypínání jednostranné, břitva 1. poloha, nasadíme směrem pod sanicí pod 
uchem na rozhraní růstu a vedeme směrem od sanice dolů. 

5. Tah: vypínání jednostranné, břitva - 1. poloha, nasadíme blíže ke středu krku 

a opět holíme od sanice směrem po krku dolů. 

Levá strana 
1. Tah: vypínání jednostranné, břitva druhá poloha, nasadíme u zástřihu a vede.me 
dolů k sanici. 

2. Tah: vypínání jednostranné, břitva - první poloha od ucha ke koutku úst. 

3. Tah: vypínání jednostranné, břitva - první poloha nasadíme pod uchem a vede
me po sanici směrem k bradě. 
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