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PETRA 
KUBALČÍKOVÁ

Petra je jednou z  kadeřnic, u  kterých cítíte, že její práce je její vášní. 
Postřehnete to hned, když vejdete do jejího salonu Art Hair Design 
v BEA centru na třídě Kosmonautů 1 v Olomouci. Příjemná atmosféra 
místa, kde se můžete „schovat“ před každodenním shonem a naprosto 
bez výčitek se oddat profesionální péči. Harmonii v salonu nemůžete 

nevnímat. Zajímalo mě ale, jestli se to stalo jen tak, že se rozhodla něco dělat a hned 
se jí začalo dařit? 
„Že budu kadeřnicí, jsem věděla už od první třídy. Já jsem nad tím nikdy ani ne-
přemýšela, zkrátka to bylo předem jasné. Jako takové poslání. Když se na základce 
přiblížil čas přihlášek na střední školy, učitelé mě od učebního oboru odrazovali 
kvůli mému dobrému prospěchu a  vyznamenání. Na chvíli jsem ještě uvažovala 
nad průmyslovkou nebo poštovní školou, ale srdce stejně vyhrálo a já šla na učňák. 
Už tehdy mi samozřejmě bylo jasné, že si budu dělat maturitu, že mi výuční list 
stačit nebude. Po střední škole přišlo ještě jedno zaváhání, když jsem se dostala na 
Vysokou školu ekonomickou do Prahy, ale uvědomila jsem si, že svou budoucnost 
nevidím u  počítače zavalená stohy papírů,“ prozrazuje Petra Kubalčíková. „Moc 
bych přála všem lidem, aby poznali co nejdřív, co v životě chtějí dělat. Já to věděla asi 
od narození. Takže jsem samozřejmě na výšku nenastoupila,“ směje se Petra. I ona 
vsadila na svou intuici a očividně to bylo správné řešení. Samozřejmě to neznamená, 
že se vám bude vše dařit bez práce a úsilí – ale ten výsledek za to vždycky stojí! 

ZATÍMCO OSTATNÍ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ JEN TIPOVALY, ČÍM BY SE 
JEDNOU MOHLY STÁT, PETRA KUBALČÍKOVÁ V TOM MĚLA JASNO. 
DNES PROVOZUJE RENOMOVANÝ SALON V OLOMOUCI, KTERÝ JE 

SOUČÁSTÍ I CELOSVĚTOVÉ KADEŘNICKÉ ASOCIACE HCF. 

[ikony]

Připravila: Zuzana Zbořilová
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ART HAIR DESIGN 

Studio Art Hair Design založila Petra Kubalčíková v roce 
2006, nejdříve na Wolkerově ulici, od roku 2015 pak i druhou 

pobočku v Bea Beauty Centru v budově BEA centrum. Zde 
najdete kromě klasických služeb také rituální kabinu a užít 

si můžete i aromaterapii. Více informací najdete na WWW.
BEABEAUTY.CZ a na Facebooku Art Hair Design
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Petra na nic nečekala a už od učňáku neustále pracovala – ze 
začátku zdarma, poté brigádně za pár drobných. Hodně pra-
covala i doma, stříhala a barvila své kamarádky, spolužačky 
i rodinu. „V té době tady letěly ,tříbarevné hlavy‘, a ty já jsem 
dělat nechtěla. Věděla jsem, že za zkušenostmi budu muset 
mimo Olomouc – proto jsem si nafotila book a zkusila své štěstí 
v Praze. Měla jsem obrovské štěstí, protože jsem získala práci 
přímo u ambasadorky L'Oréalu. To byla ohromná škola – do-
stala jsem se k zajímavým lidem, hodně jsem česala a nasávala 
zkušenosti jako houba,“ vypráví Petra.
Po nějaké době ale zatoužila vrátit se do rodné Olomouce 
a splnit si svůj sen – otevřít si zde salon. Ve svých 22 letech se 
tedy sama vrhla do podnikání – vzala si půjčku, najala zaměst-
nankyni na poloviční úvazek a vybrala značku, se kterou bude 
pracovat. „Věděla jsem, že to bude hodně náročné. Vybudovat si 
kompletně novou klientelu, zavázat se ke spolupráci se značkou 
a splňovat jejich podmínky – např. prodat šamponovou lázeň 
za 450  Kč bylo v  té době v  Olomouci téměř nemožné. Jenže 
služba nemůže být lacinější než materiál. A i když je Kérastase 
Paris dražší, z  mého pohledu je nejlepší – a  to jsem toho za 
15 let vyzkoušela už hodně.“ 
Štěstí při Petře stálo i nadále – klienti si ji postupně nacházeli 
a  vraceli se. Po roce fungování svého salonu musela řešit již 
větší prostory. A po dalších letech otevření další pobočky. 
„Rozhodně jsem ale nikdy nedostala nic zadarmo, vše jsem 
si musela pořádně odpracovat. Vzpomínám na dny, kdy jsem 
začínala. Řemeslo je totiž první rok opravdu těžké. Po finanční 
stránce i po té fyzické. Než si zvyknete na to, že vlastně celou 
směnu stojíte na nohou nebo jste neustále v pohybu, bolí to. Ale 
tělo se vytrénuje a pak už o tom neví,“ prozrazuje Petra.

HAUTE COIFFURE FRANCAISE

Studio Art Hair Design je od roku 2013 členem tzv. Haute Coiffure 
Francaise – co to vlastně je? HCF (aneb Vysoké kadeřnické umě-
ní) je pro kadeřníky nejvyšší level. Jedná se o celosvětový klub 
talentovaných kreativních kadeřnických salonů, pravidelně se 
scházejících dvakrát ročně v Paříži s kadeřnickými profesionály. 

Ti vytvářejí nové kolekce střihů s dalšími profesionály z oblasti 
architektury, designu i módy. „Tato kadeřnická asociace si dává za 
úkol vyvíjet a posunovat kadeřnické řemeslo a krásu dál. Učí nás, 
jak poskytovat svým klientům nejnovější dámské i pánské střihy 
v  harmonii s  barvou, celkovým stylem a  nabízí další odborná 
poradenství. Když jsem byla u  svého prvního zaměstnavatele, 
byli jsme právě členem HCF. Tehdy jsem se o asociaci dozvěděla 
a měla možnost do ní nějakým způsobem nakouknout. Dlouhou 
dobu potom jsem ale neměla odvahu ani možnost do asociace 
vstoupit – má totiž přísná kritéria, která musíte splňovat. O to větší 
radost jsem měla, když se mi to v roce 2013 podařilo. Být součástí 
Haute Coiffure Francaise je pro mě to největší ocenění a prestiž. 
V Česku jsme jedním ze 14 salonů,“ říká hrdě Petra a doplňuje, 
že úspěch jejího salonu závisí na celém týmu. Jejím snem do 
budoucna je, aby klienti z Art Hair Design studia odcházeli nejen 
s krásným novým účesem inspirovaným přímo z pařížských mol, 
ale aby si také v této uspěchané době vychutnali relaxaci, klid, 
odborný a profesionální přístup bez přemýšlení a strachu...

TŘI OSMIČKY NADE VŠE

Povídám si s Petrou a užívám si vášně, která z ní sálá. Říkám si, 
kde všechnu tu energii bere? „Stále uctívám heslo tří osmiček: 
8 hodin práce, 8 hodin spánku a 8 hodin volné zábavy. V životě 
je totiž nejdůležitější mít vyváženost,“ říká Petra. Odcházím 
a  mám obrovskou radost – protože se mi zase potvrdilo, že 
když se věnujete své vášni, dřív nebo později se úspěch dostaví!
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