
 
 

KURZY SPECIÁLNÍCH FILMOVÝCH EFEKTŮ – MAKE-UP A PROTETIKA 

Základy speciálních make-up efektů II. (líčení a přímé 
modelování na kůži, protetické odlitky z plochých forem) 

Krátký popis kurzu 
Kurz je zaměřen na dvě oblasti speciálních make-up efektů (1) Efekty vytvářené pomocí barev a modelovacích 
vosků přímo na kůži bez protetických pomůcek a modelování jednoduchých efektů (jizvy, řezné a střelné rány 
apod.) přímo na kůži. (2) Efekty vytvářené z předem vyrobených protetických odlitků lepených na kůži, jejich 
odstraňování z těla a ošetření pokožky. 

Komu je kurz určen 
Kurz je určen pro začínající maskéry, kteří se potřebují naučit techniku výroby jednoduchých make-up efektů, 
např. zranění, projevy nemocí na kůži, kousnutí, stopy násilí, střelné, bodné a sečné rány apod. 

Co se naučíte 
A. Vytvářet základní make-up efekty jen pomocí líčení na kůži bez protetických odlitků 
B. Vytvářet jednoduché efekty pomocí modelovacích vosků a silikonů přímo na kůži  
C. Vyrábět ploché formy a odlévat protetické odlitky  
D. Správně aplikovat protetické odlitky na kůži, barvit jejich povrch a vizuálně je integrovat do kůže 
E. Odstranit aplikovaný efekt  
F. Ošetřit kůži před a po aplikací protetického odlitku 



 

Lektoři kurzu  
Roman Lochschmidt, Gabriela Čechová, Alexander Čech 

Program kurzu  
Délka kurzu je 5 dnů po 8 h tj. 40 h celkem 

1. DEN – Jednoduché make-up 
efekty 
1.1. Seznámení s oblastí filmových 

speciálních make-up efektů a 
jejich rozdělení 

1.2. Úvod do filmové protetiky 
1.3. Jednoduché efekty vytvářené 

líčením přímo na kůži 
(škrábance, modřiny, 
podlitiny, nachlazení, špína 
apod.) 

1.4. Praktická část I. 

2. DEN – otevřené ploché 
formy a lití protetických 
pomůcek – teorie a 
demonstrace 
2.1. Modelování ploché protetiky 

z modelovacích hmot Monster 
Clay a Chavant, modelovací 
nástroje  

2.2. Seznámení s používanými 
materiály (latex, želatina, licí 
silikony) 

2.3. Práce se silikony – seznámení 
s druhy a jejich použitím, 
míchání a barvení silikonových 
směsí 

2.3. Demonstrace I. - Výroba 
plochých (otevřených) 
silikonových forem 

2.3. Demonstrace II. - Lití 
protetických pomůcek 

3. DEN – Výroba modelu, 
výroba ploché silikonové 
formy, lití, aplikace odlitku 
3.1. Seznámení s pomocnými 

materiály (adhesiva, barvy, 
separátory, fixátory atd.) 

3.2. Praktická část II. - Modelování 
pozitivu, výroba formy, 
odlévání protetické pomůcky 

4. DEN – Umělá krev, aplikace 
ploché protetiky 
4.1. Umělá krev a její stádia 

stárnutí a zasychání. Jedlá vs. 
chemická krev 

4.2. Domácí výroba umělé krve vs. 
kupované profi produkty 

4.3. Praktická část III. – Aplikace 
protetické pomůcky: příprava 
kůže, lepení, make-up, 
odstranění a ošetření kůže 

4.4. Nejčastější chyby a problémy 
a jak se jich vyvarovat 

5. DEN 
5.1. Opakování a shrnutí získaných 

dovedností, cvičení 
5.2. Závěrečná zkouška

Certifikace 
Po úspěšném zakončení kurzu obdrží absolventi certifikát Akademie FX Crusaders o absolvování kurzu“ Základy 
speciálních make-up efektů – „Základy speciálních make-up efektů II. (líčení a přímé modelování na kůži, 
protetické odlitky z plochých forem) 

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 35.000, - Kč 

http://www.fxcrusaders.store/
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