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Harmonogram 1. víkend

Střihy nůžkami (práce s cvičnými hlavami)
Lektoři: Robert Kellner, Bohuslav Kubesa

10.00 – 11.00: Historie barberingu, seznámení s průběhem měsíčního 

školení, prezentace klasických střihů nůžkami, typologie vlasů a hlavy

11.00 – 12.00: Robert – dlouhý pánský klasický střih nůžkami (teorie, 
praxe)

12.00 – 13.00: Bob – kratší klasický střih nůžkami (teorie, praxe)

13.00 – 14.00: Obědová pauza

14.00 – 15.30: Praktická část na cvičných hlavách – delší střih

15.30 – 17.00: Praktická část na cvičných hlavách – kratší střih

Pro koho je určený?
Kurz je určený pro všechny studenty středních škol na kadeřnickém 
oboru a pro úplné začátečníky bez předešlých zkušeností a vzdělání

Střihy nůžkami (práce s cvičnými hlavami)
Lektoři: Robert Kellner, Bohuslav Kubesa

10.00 – 11.00: Historie barberingu, seznámení s průběhem měsíčního 

školení, prezentace klasických střihů nůžkami, typologie vlasů a hlavy

11.00 – 12.00: Robert – dlouhý pánský klasický střih nůžkami (teorie, 
praxe)

12.00 – 13.00: Bob – kratší klasický střih nůžkami (teorie, praxe)

13.00 – 14.00: Obědová pauza

14.00 – 15.30: Praktická část na cvičných hlavách – delší střih

15.30 – 17.00: Praktická část na cvičných hlavách – kratší střih

Pro koho je určený?
Kurz je určený pro všechny studenty středních škol na kadeřnickém 
oboru a pro úplné začátečníky bez předešlých zkušeností a vzdělání

Střihy strojkem: nízký fade, vysoký fade (práce s modely)
Lektoři: Ivo Kozel, Emil Pešta

10.00 – 10.30: Seznámení se strojkem, obecná prezentace o stříhání 
strojkem, druhy fadů

10.30 – 11.45: Emil – praktická část na modelu, ukázka nízkého a vysokého 
fadu, postup fadu od spodu hlavy nahoru

11.45 – 13.00: Ivo – praktická část na modelu, ukázka nízkého a vysokého 
fadu, postup fadu od shora hlavy dolů

13.00 – 14.00: Obědová pauza 

14.00 – 15.30: Praktická část na modelech – vysoký fade

15.30 – 17.00: Praktická část na modelech – nízký fade

Střihy strojkem: nízký fade, vysoký fade (práce s modely)
Lektoři: Ivo Kozel, Emil Pešta

10.00 – 10.30: Seznámení se strojkem, obecná prezentace o stříhání 
strojkem, druhy fadů

10.30 – 11.45: Emil – praktická část na modelu, ukázka nízkého a vysokého 
fadu, postup fadu od spodu hlavy nahoru

11.45 – 13.00: Ivo – praktická část na modelu, ukázka nízkého a vysokého 
fadu, postup fadu od shora hlavy dolů

13.00 – 14.00: Obědová pauza 

14.00 – 15.30: Praktická část na modelech – vysoký fade

15.30 – 17.00: Praktická část na modelech – nízký fade

1.den

2.den

Organizace školení:

Doba denního školení:  
10.00 - 17.00 hod
Místo: Minoritská 1 Brno-střed,  
602 00
Cena: 8 000 Kč
Minimální počet zúčastněných: 4
Maximální počet zúčastněných: 8

Organizace školení:

Doba denního školení:  
10.00 - 17.00 hod
Místo: Minoritská 1 Brno-střed,  
602 00
Cena: 8 000 Kč
Minimální počet zúčastněných: 4
Maximální počet zúčastněných: 8
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Harmonogram 2. víkend

Pánská klasika s taper fadem a pompadur s mid fadem (práce s 
cvičnými hlavami)
Lektoři: Robert Kellner, Emil Pešta

10.00 – 11.30: Emil – pánská klasika s taper fadem (teorie, praxe)

11.30 – 13.00: Robert – pompadour s střední fade (teorie, praxe)

13.00 – 14.00: Obědová pauza

14.00 – 15.30: Praktická část na cvičných hlavách – pánská klasika s 
taper fadem

15.30 – 17.00: Praktická část na cvičných hlavách – pompadour se mid 
fadem

15.30-17.00 - praktická část na cvičných hlavách kratší dlouhý střih 

Pánská klasika s taper fadem a pompadur s mid fadem (práce s 
cvičnými hlavami)
Lektoři: Robert Kellner, Emil Pešta

10.00 – 11.30: Emil – pánská klasika s taper fadem (teorie, praxe)

11.30 – 13.00: Robert – pompadour s střední fade (teorie, praxe)

13.00 – 14.00: Obědová pauza

14.00 – 15.30: Praktická část na cvičných hlavách – pánská klasika s 
taper fadem

15.30 – 17.00: Praktická část na cvičných hlavách – pompadour se mid 
fadem

15.30-17.00 - praktická část na cvičných hlavách kratší dlouhý střih 

Crop a undercut – moderní střihy (práce s cvičnými hlavami)
Lektoři: Ivo Kozel, Bohuslav Kubesa

10.00 – 10.30: Seznámení se střihy, popis různého stylování, popis 
používané kosmetiky

10.30 – 11.45: Ivo – Praktická ukázka cropu (teorie, praxe)

11.45 – 13.00: Bob – Praktická ukázka undercutu (teorie, praxe)

13.00 – 14.00: Obědová pauza

14.00 – 15.30: Praktická část na cvičných hlavách – undercut

15.30 – 17.00: Praktická část na cvičných hlavách – crop

Crop a undercut – moderní střihy (práce s cvičnými hlavami)
Lektoři: Ivo Kozel, Bohuslav Kubesa

10.00 – 10.30: Seznámení se střihy, popis různého stylování, popis 
používané kosmetiky

10.30 – 11.45: Ivo – Praktická ukázka cropu (teorie, praxe)

11.45 – 13.00: Bob – Praktická ukázka undercutu (teorie, praxe)

13.00 – 14.00: Obědová pauza

14.00 – 15.30: Praktická část na cvičných hlavách – undercut

15.30 – 17.00: Praktická část na cvičných hlavách – crop

3. den

4. den
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Harmonogram 3. víkend

Stříhání dlouhých vousů nůžkami, úprava středně dlouhých vousů 
(práce s cvičnými hlavami i modely)
Lektoři: Miroslav Semkiv, Robert Kellner

10.00 – 10.30: Prezentace historických druhů úprav dlouhých vousů a 
moderní úpravy dlouhých vousů

10.30 – 11.30: Ukázka stříhání dlouhých vousů na cvičné hlavě

11.30 – 12.15: Mira – praktická ukázka úpravy středně dlouhých vousů

12.15 – 13.00: Robert – praktická ukázka úpravy středně dlouhých vousů

13.00 – 14.00: Obědová pauza 

14.00 – 15.30: Praktická část na cvičných hlavách – úprava dlouhých 
vousů

15.30 – 17.00: Praktická část na modelech – úprava středně dlouhých 
vousů

Stříhání dlouhých vousů nůžkami, úprava středně dlouhých vousů 
(práce s cvičnými hlavami i modely)
Lektoři: Miroslav Semkiv, Robert Kellner

10.00 – 10.30: Prezentace historických druhů úprav dlouhých vousů a 
moderní úpravy dlouhých vousů

10.30 – 11.30: Ukázka stříhání dlouhých vousů na cvičné hlavě

11.30 – 12.15: Mira – praktická ukázka úpravy středně dlouhých vousů

12.15 – 13.00: Robert – praktická ukázka úpravy středně dlouhých vousů

13.00 – 14.00: Obědová pauza 

14.00 – 15.30: Praktická část na cvičných hlavách – úprava dlouhých 
vousů

15.30 – 17.00: Praktická část na modelech – úprava středně dlouhých 
vousů

Holení vousů do hladka a úprava strniště (práce s modely)
Lektor: Miroslav Semkiv

10.00 – 11.00: Prezentace o břitvách, holení, typy vousů, typy úprav 
vousů, výpady při holení, styling a kosmetika na vousy

11.00 – 12.00: Úprava strniště – zkrácení délky, úprava kontur, zastřižení 
kníru (teorie, praxe)

12.00 – 13.00: Holení vousu do hladka (teorie, praxe)

13.00 – 14.00: Obědová pauza 

14.00 – 15.30: Praktická část na modelech – úprava vousů

15.30 – 17.00: Praktická část na modelech – holení do hladka

Holení vousů do hladka a úprava strniště (práce s modely)
Lektor: Miroslav Semkiv

10.00 – 11.00: Prezentace o břitvách, holení, typy vousů, typy úprav 
vousů, výpady při holení, styling a kosmetika na vousy

11.00 – 12.00: Úprava strniště – zkrácení délky, úprava kontur, zastřižení 
kníru (teorie, praxe)

12.00 – 13.00: Holení vousu do hladka (teorie, praxe)

13.00 – 14.00: Obědová pauza 

14.00 – 15.30: Praktická část na modelech – úprava vousů

15.30 – 17.00: Praktická část na modelech – holení do hladka

5. den

6. den
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Kombinace stříhání vlasů a vousů (práce s modely)
Lektoři: Miroslav Semkiv, Ivo Kozel

10.00 – 11.30: Mira – kombinovaná úprava dle výběrů účastníků školení

11.30 – 13.00: Ivo – kombinovaná úprava dle výběrů účastníků školení

13.00 – 14.00: Obědová pauza 

14.00 – 17.00: Praktická část

Rekapitulace celého školení + závěrečná zkouška a její hodnocení
Lektoři: Všichni školící

10.00 – 11.00: Emil a Robert

11.00 – 12.00: Bob a Ivo

12.00 – 13.00: Mira a Robert

13.00 – 14.00: Obědová pauza 

14.00 – 16.00: Závěrečná zkouška

16.00 – 17.00: Hodnocení a certifikace

Rekapitulace celého školení + závěrečná zkouška a její hodnocení
Lektoři: Všichni školící

10.00 – 11.00: Emil a Robert

11.00 – 12.00: Bob a Ivo

12.00 – 13.00: Mira a Robert

13.00 – 14.00: Obědová pauza 

14.00 – 16.00: Závěrečná zkouška

16.00 – 17.00: Hodnocení a certifikace

Kombinace stříhání vlasů a vousů (práce s modely)
Lektoři: Miroslav Semkiv, Ivo Kozel

10.00 – 11.30: Mira – kombinovaná úprava dle výběrů účastníků školení

11.30 – 13.00: Ivo – kombinovaná úprava dle výběrů účastníků školení

13.00 – 14.00: Obědová pauza 

14.00 – 17.00: Praktická část

8. den

7. den


