
 

 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MLADÝCH KADEŘNÍKŮ A KOSMETIČEK 
 

HARMONIE 2014 
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2014 

1. 10. 2014 

Účesová tvorba – dámská kategorie 
 

Soutěžní téma: Lady v trendy barvách 
(dámský denní účes v klasickém soutěžním stylu) 

 
Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním 
studiu. 
Podmínky soutěže: 

 Soutěžící vytvoří účes v klasickém soutěžním stylu. 
 Modelka nastoupí s mokrými dozadu sčesanými vlasy. 
 Délka vlasů před střihem na temenní partii libovolná, u uší 3 cm a na krční partii minimální délka 

před střihem 5 cm. 
 Střih bude proveden pomocí nůžek, efilačních nůžek, břitvy. Minimální zkrácení u uší a na krční 

partii o 2 cm. 
 Konečná úprava vysoušečem vlasů pomocí hřebenů a kartáčů. 
 Barva vlasů libovolná v souladu s trendem těchto soutěžních účesů. 

Je povoleno: 

 Účes tvarovat pouze pomocí vysoušeče vlasů kartáčů a hřebenů. 
 Předem nabarvit vlasy. 
 Použít libovolný styling. 

Je zakázáno: 

 Použití vlasových příčesků. 
 Použití neonových barev, barevných řasenek, sprejů a gelů. 
 Použití kulmy, kónické kulmy, žehličky, krepovačky, strojku. 
 Konzultace s odborným dohledem během soutěže. 
 Odcházení z místa během soutěže. 

Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body v rozmezí 1 – 5 bodů. 

Kriteria hodnocení: 

 Čistota a vypracování střihu. 
 Náročnost provedení. 
 Barevná kombinace, nápaditost, kreativita. 
 Módnost, slušivost. 
 Konečná úprava. 
 Celkový harmonující dojem v souladu se zadaným tématem. 

Soutěžní čas k provedení: 60 minut 

Garant dámské kategorie: Hana Hrdličková – tel.: 543 213 041, e-mail: hrdlickova5@seznam.cz 
 SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106



 

 

 
Účesová tvorba – pánská kategorie 

 

Soutěžní téma: Účes inspirovaný Davidem Beckhemem 
 
 
Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním 
studiu. 
Podmínky soutěže: 

Soutěžící vytvoří pánský krátký účes s dlouhými kotletami. Podmínkou účesu je precizně vytvarovaná 
pánská pěšinka foukanou ondulací. 
Model nastoupí na molo s mokrými dozadu sčesanými vlasy. Vlasy budou mít před střihem délku mi-
nimálně 7 cm na temenní partii. U uší a na krční partii minimálně 2 cm. Zkrácení vlasů bude minimál-
ně o 2 cm po celé hlavě.  
Střihem bude proveden výtrat na krční a spánkové partii pouze pomocí nůžek, efilačních nůžek 
a břitvy.  
Úprava vlasů bude provedena foukanou ondulací do módního tvaru účesu s precizně vytvarovanou 
pánskou pěšinkou. Barva vlasů je tmavá v kombinaci s melírováním do módních barevných odstínů. 

Je povoleno: 

 Předem vlasy barvit a melírovat. 
 Používat nástroje ke střihu nůžky, efilační nůžky a břitvu. 
 Používat libovolný styling. 
 Upravovat vlasy foukanou ondulací. 

Je zakázáno:  
 Používat stříhací a konturovací strojky. 
 Používat barevné gely, vosky, tužidla a laky. 
 V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem. 
 Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce. 

Kriteria hodnocení: 

 Čistota střihu 
 Precizní vypracování pánské pěšinky 
 Nápaditost 
 Módnost a slušivost úpravy 
 Dodržení zadání soutěžních podmínek 

 Soutěžní čas k provedení: 

 60 minut 

Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body, nebo bude účastník diskvalifikován! 

Garant pánské kategorie: Lenka Fišerová – tel.: 602 361 644, e-mail: vl.novotna@soups.cz 
 SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106



 

 

 
Soutěž ve fantazijním líčení 

v dekorativní kosmetice 
 

Soutěžní téma: Bond girls 

Soutěž je určena pro studenty oboru kosmetička, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním 
studiu. 
Podmínky soutěže: 

Soutěžící co nejlépe ztvární líčením zadané téma. Líčení bude v souladu s kostýmem a účesem. 

Je povoleno: 

 Jakýkoliv druh dekorativní kosmetiky, barvy na body-art lze použít na tělo mimo obličeje. 
 Je povolena úprava obočí, dekoltu, účesu a jiných částí těla před soutěží. 
 Na obličej smí být nanesen před zahájením soutěže pouze podkladový krém. 
 Ostatní části těla mohou být nazdobeny před začátkem soutěže. 

Je zakázáno: 

 Malování různých ornamentů a kreací na obličej. 
 Používat tělky, vodové barvy, tempery a obtisky. 
 Modelka nesmí mít v obličeji permanentní make-up, piercing, trvalou na řasách a permanentní pro-

dloužení řas. 

Povinné prvky soutěže: 

 Lepení umělých řas na horní víčka 
 Rty musí mít kontury 

Kriteria hodnocení: 

 Dodržení pravidel. 
 Technika zpracování základního make-upu + korekce obličeje. 
 Detail očí (volba zvolených barevných odstínů, přesnost a čistota, povinný prvek – lepení umělých 

řas). 
 Detail rtů (čistá a souměrná kontura, rtěnka). 
 Celkový dojem (sladění líčení, kostýmu, účesu, popř. nail artu podle typu zvolené modelky). 
 Originalita a nápaditost. 
 Dodržení tématu. 
 Dodržení čistoty na pracovním stolku. 

Soutěžní čas k provedení: 

 50 min. + 5 min. na úpravu účesu a kostýmu 

Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s okolím, odborným dohledem a porotou. Soutěžící ne-

opouští své místo a do jeho práce nesmí zasahovat další osoba. Oděv modelky musí být po dobu líče-

ní zakrytý pláštěnkou. Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník 

diskvalifikován! 

Garant soutěže: Ilona Persunová – tel.: 577 599 361, e-mail: i.persunova@seznam.cz 
 Střední škola oděvní a služeb Vizovice 



 

  

Nail-art 2D 
 

Soutěžní téma: Říše květin 
 

Soutěž je určena pro studenty oboru kosmetička, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním 
studiu. 

Podmínky soutěže pro Nail-art 2D: 

Soutěžící co nejlépe ztvární Nail-art na nehty v daném tématu.  Nail-art bude v souladu s kostýmem 
a bude odpovídat zadanému tématu na obou rukách. Modelka bude před zahájením soutěže v kostýmu, 
nalíčena a učesána (vše odpovídá zadanému tématu). 

Je povoleno: 

 Zdobení na rukou a těle může být připraveno předem. 
 Nehty musí být lepené nebo modelované. 
 Nehty mohou mít libovolný tvar i délku. 
 Nehty mohou být předem nalepené. 
 Nehty mohou mít podkladový bezbarvý lak. 
 Soutěžící může použít různé druhy zdobícího 2D materiálu (laky, akrylové barvy, akvarelové bar-

vy…). 

Je zakázáno: 

 Lepit již nazdobené či předem připravené práce. 
 Barevné podkladové barvy před soutěží. 
 Jakékoliv zdobení na nehtech před začátkem soutěže. 
 Piercing a 3D Nail-art – vše co je nad povrchem nehtu (kamínky, třpytky, různé nástavby atd.). 
 Nesmí se používat fotografie, předlohy… 
 Zákaz odcházení z místa. 
 Zákaz konzultace s odborným dohledem a porotou. 

Kriteria hodnocení: 

 Kreativita 
 Kompozice barev 
 Zpracování daného tématu 
 Náročnost a originalita 
 Čistota práce 
 Celkový dojem 

Soutěžní pomůcky (má každá soutěžící své): 
 Lampička, UV lampa – dle potřeby. 
 Pracovní pomůcky (barvy, laky, štětce, gely, ubrousky, voda, vatové tampónky, misky…). 

Čas provedení: 180 minut.  
Tento čas je standardní s pravidly českých i mezinárodních soutěží. Po ukončení soutěže všechny soutěžící 
přestanou okamžitě pracovat! 

Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s okolím, odborným dohledem a porotou. Soutěžící neopouští 
své místo a do práce soutěžící nesmí zasahovat další osoba. 
Oděv modelky musí být po dobu líčení zakrytý pláštěnkou. 
Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník diskvalifikován! 
 
Garant soutěže: Eva Švecová – tel.: 732 874 444, e-mail: evi-svecova@seznam.cz 
  SOŠ a SOU Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun 


