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události

BarberBattle je Česko-Slovenská 
soutěž holičů/barberů, kteří soutěží 
mezi sebou v 5 různých kategoriích, a  
to za účasti odborné poroty ze  
zahraničí, která má za 
úkol vybrat z každé 
kategorie tři nejlepší 
holiče/barbery, kteří 
budou odměněni 
hodnotnými cenami 
ve výši více než 100000kč. 
Součástí Barber Battlu je 
WorkShop, který se koná den 
po soutěži, kde své tipy a triky 
předvedou mistři svého oboru, a to 
odborná porota předešlého battlu. 

Celá soutěž je součástí největšího 
kadeřnického veletrhu   
v České republice Interbeauty Prague.

www.barberbattle.cz

@ barberbattle.cz

4. 4. 2020
INTERBEAUTY

PRAHA
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JAK SES DOSTALA 
KE STŘÍHÁNÍ?
Šla jsem se vyučit 
za kadeřnici. Ze 
začátku jsem 
neměla v plánu 
se tím po škole 

živit, ale pak 
jsem si k tomu 
nějak našla 

cestu a začala. 
Vybrala jsem si 

nakonec zaměření 
muži, protože se mi 

nechtělo poslouchat 
ženy. Haha.

PROČ SI ŘÍKÁŠ 
STEFFANI?
Začalo to tak, že 

každý, kdo měl 
na Instagramu 

přezdívku, 
byl in. Já 

jsem 

„Když začneš brát svoji 
práci jako hobby, tak 

můžeš permanentně 
dovolenkovat.“ 
slovenská barberka, 
která sídlí v Považské 

Bystrici, nám prozradí, 
jak se dostala k výrobě 

vlastní řady kosmetiky, její 
oblíbený střih a důvod, proč si 
vybrala tuto převážně mužskou 

práci.
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www.fotoburget.cz
fotograf @ burgeet
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BANDHOLZBOLD AND THICK 
Styl Bandholz je působivý. Ve skutečnosti jej zpopularizoval Eric Band-
holz, majitel Beardbrandu. 

Dnes jeden z nejslavnějších střihu vousů. Odvážné a husté převedení vy-
dává docela obdivuhodný vzhled.

Tohle je styl vousů, který nikdy nevybočí z trendu. Jméno je podle kotlet, které se pěkně ztrácejí ve vousech. Tento kratší 
styl patří mezi klasiku.

JAK NA TO: Bandholz bude trvat, než naroste, a očekávejte, že po-
čkáte minimálně 6 měsíců, než se tyto vousy stanou skutečnos-
tí. Zachovejte délku a obvod, a nářadí na úpravu vousů nechte 
netknuté. Jakmile vám vousy přestanou růst, upravte je podle 
svých představ a pečlivě je pak udržujte.

   JAK NA TO: Pro tento styl byste měli nechat své kotlety sply-
nout s plnovousem a po celé délce zkrátit do stejné délky. Šikmo 
přes líce zastřihněte horní hranu vousů dolů a u spodního rtu 
zakřivte nahoru, abyste se setkali s koncem kníru. Pod bradou 
nechte vousy narůst na délku 1 centimetr a stáhněte je pak na 
zaoblený konec. Zastřihněte si knír, aby se setkal se zbytkem 
vousů a putoval dolů do koutků úst.

JAK NA TO: Střih Razors Edge dosáhnete vyfejdováním kotlet, aby ustoupi-
ly divokému plnovousu. Boky nechejte nezastřižené, ale zachovejte pěk-
né hrany pro ostrý, čistý celkový vzhled. Vypěstujte si knír a vytvarujte 
ho tak, aby se ve špičce mírně stáčel nahoru. Pod bradou udržujte vousy 
dlouhé a jemně nakloněné k jednomu bodu, na konci zaustřižené.

   JAK NA TO: Tenhle střih můžete získat tak, že si necháte kotlety vyfejdo-
vat do hlavního vousu, který musí mít při pohledu zepředu čtvercový řez. 
Vousy nechte narůst pod bradu asi 3 centimetry a pak je na konci upravte 
na plochou čáru. Když budete chtít tenhle střih vylepšit, můžete plno-
vous spárovat s knírkem.

RAZORS EDGE THE FADED BEARD
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Už od úplného začátku naší existence 
jsme měli my lidé potřebu přetvá-
řet prostředí kolem nás a taky i náš 
vzhled. Avšak holení vzniklo až ně-
kdy kolem roku 3000 př. n. l. Tehdy 
tvar a střih vousů vyjadřoval, jakou 
má kdo náboženskou nebo politickou 

příslušnost, společenské postavení 
nebo obecně mužnost a fyzickou sílu.
Upravené vousy většinou zařazovaly 
své majitele do vyšších společen-
ských tříd, a proto i sochy bohů, 
králů a hodnostářů byly vyobrazeny  
s upraveným plnovousem.

Ve starém Egyptě byla péče o vousy 
důležitá hlavně pro faraona, jehož 
vousy měly symbolizovat moc a 
legitimitu. Na sochách a na reliéfech 
bohů, vojáků, hodnostářů taky najde-
me vyobrazené komplikované účesy 
a styly vlasů a vousů. Podobné sochy 
a reliéfy se nám zachovaly v Mezo-
potámii a Persii.
V antickém Řecku byla úprava vousů 
také důležitá estetická záležitost. 
Různé formy plnovousů se staly sou-
částí řecké kultury a módy. Naopak 
v antickém Římě byly vousy pova-
žované za barbarský prvek. Dokonce 
jeden z římských císařů, Julián Apo-
stat, napsal dílo Misopogon, neboli 
Nepřítel vousů, ve kterém nabádá 
k obnově starověkých pohanských 
kultů. 
Ve středověku také preferovali víc 
oholenou tvář, než pořádný plnovous. 
A až po náboženské reformaci se 
vousy začaly opět objevovat. Po-
mohli tomu i protestanští knězí, kteří 
nosili bujnější vousy. Později se ve 
třicetileté válce vousy staly důležitou 
součástí vojenských dobrodruhů.
K holení se tehdy používaly různé 
nástroje, ze začátku to byly lastury, 
které fungovaly na principu pinzety, 
pak to byly pazourkové čepelky, mě-
děné břitvy a později břitvy i z oceli.
První moderní skalpovací břitva po-
chází z Anglie z 18. století a vynalezl 
ji Benjamin Huntsman. Díky tomu se 
v 18. století móda opět vrátila k oho-
leným tvářím a až po napoleonských 
válkách se znovu uplatnila móda 
vousů a plnovousů. Švihácka bradka 
a knírek ozdobily nejen příslušníky 

VOUSY NAŠICH PŘEDKŮ

historie


