
1. den
Teorie tvorby účesu a práce s nástroji a tělem 
Lektoři: Miroslav Semkiv, Jaroslav Vachata
Doba školení: 09:30 - 16:30 hod
Pomůcky: segmentační hřeben,  skřipce

09:30 - 10:00 hod - Seznámení
10:00-10:15 – Základní geometrické tvary

Kruhový
Trojúhelníkový
Čtvercový

10:15-10:30 – Projekční úhly, linie designu, tvary účesů
Projekční úhly 0-90° 
Stacionární a variabilní způsob projekce
Kompaktní, graduovaný a uniformní tvar účesu  

10:30-10:45 – Segmentace
Horizontální, vertikální a diagonální linie
Sekce , partie a linie

2. den
Pokročilé střihy strojkem a nůžkami na modelech
Lektor: Emil Pešta
Doba školení: 09:00 - 17:00 hod
Pomůcky: nůžky, hřeben, konturovací a stříhací el. strojek s 
nástavci, skřipce

09:00 - 11:30 hod - Nůžkový fade (výtrat přes hřeben)
Historie
Teorie
Praktická ukázka na cvičné hlavě
Stříhání v praxi na cvičné hlavě

11:30 - 13.00 hod - Taper fade

13:00 - 14:00 hod - Obědová pauza
14:00 - 15:00 hod - Ukázka na živém modelu
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10:45-11:15 – Práce s nůžkami, hřebenem a tělem
Správné držení nůžek a těla
Správné použití nůžek a hřebene
Techniky rovného stříhání
Techniky prostříhávání

11:15-12:30 – Praktická ukázka segmentace cvičné hlavy
12:30-13:30 – Obědová pauza
13:30-16:30 – Trénink cvičné hlavě/praxe na živých modelech

Historie
Teorie
Praktická ukázka na modelu
Stříhání v praxi na cvičné hlavě



Harmonogram 2. víkend

Orlí 3 
Brno-střed
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3. den
Praktické stříhání střihu Pánská klasika
Lektoři: Miroslav Semkiv, Jaroslav Vachata
Doba školení: 09:30 - 16:30 hod
Pomůcky: rovné a modelační nůžky nůžky, segmentační hřeben, skřipce

09:30 - 10:00 hod - Písemný test
10:00 - 13:00 hod - Teorie

4. den

Praktické stříhání střihu Mullet a Bowl
Lektoři: Miroslav Semkiv, Jaroslav Vachata
Doba školení: 09:30 - 16:30 hod
Pomůcky: rovné a modelační nůžky nůžky, segmentační hřebínek, skřipce

09:30 - 10:00 hod - Teorie
Historie
Druhy účesů
Typologie dle tvaru hlavy

10:00 - 12:30 hod - Praktická ukázka střihu Mullet
10:00 - 12:30 hod - Praktická ukázka střihu Bowl
12:30 - 13:30 hod - Obědová pauza
13:30 - 16:30 hod - Stříhání v praxi na cvičných hlavách

Historie
Druhy účesů
Typologie dle tvaru hlavy

10:00 - 12:30 hod - Praktická ukázka střihu jednotně vrstvové pánské klasiky
10:00 - 12:30 hod - Praktická ukázka střihu graduované pánské klasiky
12:30 - 13:30 hod - Obědová pauza
13:30 - 16:30 hod - Stříhání v praxi na cvičných hlavách



Harmonogram 3. víkend

Orlí  3 
Brno-střed

Tel.: +420 704 971 025 
info@royalbarber.cz

5. den
Melírování vlasů
Lektoři:  Bohumil Kubesa, Robert Kellner
Doba školení: 09:30 - 16:30 hod
Pomůcky: 

BUDE UPŘESNĚNO
BUDE UPŘESNĚNO

6. den
Barvení vlasů
Lektoři: Bohumil Kubesa, Robert Kellner
Doba školení: 09:30 - 16:30 hod
Pomůcky: 

BUDE UPŘESNĚNO
BUDE UPŘESNĚNO



Harmonogram 1. víkend

no- střed info@royalbarber.cz

Harmonogram 4. víkend

Orlí 3 
Brno-střed

Tel.: +420 704 971 025
info@royalbarber.cz

7. den
Praktické stříhání nůžkami, strojkem a úprava břitvou na modelech
Lektoři: Emil Pešta, Bohumil Kubesa
Doba školení: 09:30 - 17:00 hod
Pomůcky: shavetta, nůžky, stříhací el. strojek s nástavci, hřeben, miska 
a štětka na holení, skřipce

09:30 - 10:00 hod - Příprava na provoz praxe
Úklid pracoviště 
Rozvržení objednaných zákazníků

10:00 - 12:30 hod - Stříhání vlasů s úprava vousů v praxi na modelech
Vymezený čas na střih vlasů = 60 min 
Vymezený čas na úpravu vousů = 45 min 
Vymezený čas na střih vlasů a vousů = 105 min

12:30 - 13:30 hod - Obědová pauza
13:30 - 16:30 hod - Stříhání vlasů s úprava vousů v praxi na modelech

Vymezený čas na střih vlasů = 60 min 
Vymezený čas na úpravu vousů = 45 min 
Vymezený čas na střih vlasů a vousů = 105 min

8. den
Závěrečná teoretická a praktická zkouška
Lektoři: Miroslav Semkiv, Robert Kellner, Emil Pešta, případný externí lektor 

Doba školení: 10:00 - 17:00 hod
Pomůcky: shavetta, nůžky, stříhací el. strojek s nástavci, hřeben, miska a štětka 
na holení, skřipce

10:00 - 12:30 hod - Melírování a barvení cvičné hlavy/ústní zkouška z okruhů
12:30 - 13:30 hod -  Obědová pauza
13:30 - 16:00 hod -  Závěrečná praktická zkouška na modelech

Hodnocení (čistota práce, postup, finální výsledek, tvar hlavy, čas)
Focení výsledných prací  

16:00 - 16:45 hod - Individuální konzultace výsledků
Výsledky závěrečného testu 
Zhodnocení praktické zkoušky

16:45 - 17:00 hod - Certifikace a přípitek

16:30 - 17:00 hod - Zhodnocení a konzultace




