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HARMONIE 2018/2019 
Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

INFORMAČNÍ SERVIS 

Termín: 14. 03. 2019 (16. ročník) 

Dislokace: Brno – místo bude upřesněno v měsíci lednu 2019 

Pořadatel: AKAKOS (Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička) 

Organizátor: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace  

Sídlo: Charbulova 1072/106, 61800 Brno 

1 Charakteristika soutěže 

Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček HARMONIE je soutěž, která je určena 
studentům středních škol, jIž studují v řádném denním studiu oboru vzdělání Kadeřník nebo 
oboru vzdělání Kosmetické služby. Mistrovství republiky se koná pravidelně 1× ročně. 

Do soutěže se přihlašují členové Asociace středních škol oborů vzdělání Kadeřník, 
Kosmetické služby a další školská zařízení, která vyučují obory Kadeřník, Kosmetické služby. 
Školy vysílají svoje reprezentanty. Počet soutěžících z jedné školy stanoví organizační výbor 
soutěže na základě počtu přihlášek. 

2 Počet soutěžících 
Vzhledem k účasti v minulých letech je předběžně stanoven následující počet soutěžících: 

 1 účastník kategorie účesová tvorba – dámská disciplína, živý model 

 1 účastník kategorie účesová tvorba – dámská disciplína, cvičné hlavy  

 1 účastník kategorie účesová tvorba – pánská disciplína 

 1 účastník kategorie dekorativní kosmetika 

 1 účastník kategorie Nail-art 
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Tento počet může být navýšen na základě aktuálního počtu přihlášek. Hodnocení provádí 
jednotlivé hodnotitelské komise podle soutěžního řádu. Pořádající škola zajišťuje 
organizační podmínky soutěže ve spolupráci s partnery a ostatními členy AKAKOSu. 

3 Termín soutěže 
Účesová tvorba (všechny kategorie) 14. 03. 2019  

Dekorativní kosmetika 14. 03. 2019 

Nail-art 14. 03. 2019 

4 Pravidla hodnocení 
Zúčastněné školy mají právo vyslat hodnotitele – nositele průkazu stupně A. Do každé 
soutěžní kategorie lze vyslat jednoho hodnotitele, tj. pro účesovou tvorbu – jednoho pro 
pánskou kategorii, jednoho pro dámskou kategorii – živý model, jednoho pro dámskou 
kategorii – cvičné hlavy, dále pro fantazijní líčení jednoho hodnotitele a pro Nail-art také 
jednoho hodnotitele. Pro hodnocení budou používány platné soutěžní řády AKAKOSu. 

5 Ocenění 
Pro všechny účastníky soutěže budou připravena ocenění podle počtu získaných bodů. Dále 
připravujeme pro soutěžící hodnotné věcné ceny.  

6 Termín pro zasílání přihlášek na soutěž  
Termín podání a uzavření přihlášek je do 15. 02. 2019. 

7 Adresa pro zasílání přihlášek: 
Přihlášky žáků na soutěž, včetně hodnotitelů, zasílejte elektronicky na adresu organizátora 
soutěže - odkaz na přihlašovací formulář: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI8UXRsMiIppgI2RIxCBFOO2QBUPiA8ajbVkixV4ncvq

l-xg/viewform 

8   Stravování:  
Upřesňující informace budou zaslány v měsíci lednu 2019. 

9  Příspěvek na soutěž 
Příspěvek na soutěž: 500,-- Kč/žák za disciplínu.  

Příspěvek bude uhrazen fakturou zaslanou předem (upřesňující informace budou zaslány 
v měsíci lednu 2019), v případě neúčasti se příspěvek na soutěž nevrací. 

10 Pořadatel 
Pořadatelem soutěže je Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR (sdružení 
škol, ve kterém spolupracuje 46 středních škol z celé republiky). Asociace (AKAKOS) pověřuje 
organizačním zajištěním Střední školu Brno, Charbulova, příspěvkovou organizaci, 
Charbulova 1072/106, 618 00 Brno.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI8UXRsMiIppgI2RIxCBFOO2QBUPiA8ajbVkixV4ncvql-xg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI8UXRsMiIppgI2RIxCBFOO2QBUPiA8ajbVkixV4ncvql-xg/viewform
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11 Ubytování:  
Upřesňující informace budou zaslány v měsíci lednu 2019. 

12 Upozornění:  
Každá škola nese odpovědnost za věci ponechané bez dozoru! Cenné a odložené věci si musí 
každý hlídat, nebo použít šatnu. 

13 Souhlas se zveřejněním fotografií 
Všechny školy při prezenci odevzdají podepsaný souhlas se zveřejněním fotografií – 
upřesňující informace budou zaslány v měsíci lednu 2019. 

14 Vstup na soutěž: 
Upřesňující informace budou zaslány v měsíci lednu 2019 

Další náklady nezahrnuté v účastnickém poplatku: 

a) CD z Harmonie 2019 bude účtováno jednotlivým školám - závazné objednávky 

budou prostřednictvím přihlašovacího formuláře (cena jednoho CD včetně 

poštovného 220,- Kč). 

b) Balíček s občerstvením (voda + bageta) dostane škola u prezence - závazné 

objednávky budou prostřednictvím přihlašovacího formuláře (cena balíčku 

55,- Kč). 

15 Doprava: 
Dopravu do Brna zajišťuje a hradí vysílající škola.  

16 Kontakty:   
Organizátor: Střední škola Brno, Charbulova 

 příspěvková organizace 

 Charbulova 1072/106  618 00 Brno   

Ředitelka soutěže:  RNDr. Jana Marková tel.: 548 424 111 

Pořadatel: Mgr. Pavel Chrenka, tel.: 596 940 662 

Organizace soutěže: Mgr. Jitka Horáková tel.: 548 424 173,  
602 289 226 

 RNDr. Zábojníková Viera tel.: 603 840 298 
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HARMONIE 2018/2019 
Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

ČASOVÝ HARMONOGRAM – 14. 03. 2019 

08:00 – 09:30 h prezence škol a soutěžících 

09:30 – 09:45 h prezence hodnotitelů všech soutěžních disciplín 

              09:50 h SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ 

Účesová tvorba – pánská kategorie, živý model 

10:00 – 10:05 h nástup soutěžících  

10:05 – 11:05 h vlastní soutěž  

11:05 – 11:25 h hodnocení poroty 

11:25 – 11:35 h fotografování 

11:35 – 11:40 h promenáda pánských modelů 

Účesová tvorba – dámská kategorie, cvičné hlavy 

11:55 – 12:00 h nástup soutěžících 

12:00 – 13:00 h soutěž  

13:00 – 13:20 h hodnocení poroty 

13:20 – 13:30 h fotografování 

Účesová tvorba – dámská kategorie, živý model  

11:55 – 12:00 h nástup soutěžících 

12:00 – 13:00 h vlastní soutěž 

13:00 – 13:20 h hodnocení poroty 

13:20 – 13:30 h fotografování 

13:30 – 13:35 h promenáda dámských modelů 

Dekorativní kosmetika 

10:00 – 10:05 h nástup soutěžících  

10:05 – 11:00 h vlastní soutěž 

11:00 – 11:20 h hodnocení poroty 

11:20 – 11:30 h fotografování 

11:30 – 11:40 h promenáda modelů kosmetiček 

Soutěž Nail Art 

10:00 – 10:05 h nástup soutěžících 

10:05 – 13:05 h vlastní soutěž 

13:05 – 13:25 h hodnocení poroty 

13:25 – 13:30 h fotografování 

13:30 – 13:35 h ukázky modelů 

14:00 – 14:30 h  doprovodný program  

 

14:30 h PŘEDSTAVENÍ SPONZORŮ 

14:45 h VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ 
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MISTROVSTVÍ REPUBLIIKY MLADÝCH KADEŘNÍKŮ A KOSMETIČEK 

HARMONIE 2018 /2019 

Účesová tvorba – dámská kategorie 

Soutěžní téma: 

PŘÍRODNÍ ŽIVLY - VODA, ZEMĚ, OHEŇ, VZDUCH 

Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době jejího konání studují obor 
v řádném denním studiu. 

Podmínky soutěže: 

 Soutěžící vytvoří náročný účes z dlouhých vlasů, který vystihuje zadané téma; 
složitost a nápaditost nemá hranic, ale nesmí se vymykat danému tématu. 

 Účes může být dotvořen ozdobou. 

 Modelka nastoupí k soutěži s rozpuštěnými vlasy, které mohou být předem 
předpřipraveny žehlením, krepováním, natočením nebo kulmováním (bez 
kadeřnických pomůcek na hlavě, včetně příčesků). 

 Oděv a líčení bude přizpůsobeno danému tématu. 

 Členové soutěžní poroty zkontrolují, zda jsou soutěžící i pracovní místa řádně 
připravena. 

Je povoleno: 

 Vlasy barevně zpracovat již před soutěží (např. melír, barevné prameny). 

 Předem připravit vlasy foukáním, krepováním, natáčením, žehlením, 
Kulmováním. 

 Použití vlasové podložky zakrývající maximálně 10 cm vlasové pokožky. 

 K vytvoření účesu použít vlasový příčes libovolné délky, prameny a třásně vlasů, 
nesmí však přesáhnout 10 cm pokožky hlavy a smí se připevňovat pomocí klipu. 

 Využít různé ozdoby, ty však nesmí přesáhnout 30 % plochy hlavy (základna 
ozdoby 5 × 5 cm). 

 Využití konstrukce, které nesmí ale přesahovat 30 % hlavy 

 Používat libovolné fixační a stylingové přípravky (laky, tužidla, gely, vosky, lesky 
apod.). 

 Modelka může držet různé pomůcky pro soutěžící (lak, natáčku atd.) a musí po 
celou dobu sedět čelem k zrcadlu. 

Je zakázáno: 

 Použití barevných sprejů, řasenek a neonových barev. 

 V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem. 

 Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce. 
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Soutěžní čas k provedení: 60 minut, z toho posledních 5 minut je na celkovou úpravu 
modelky a kostýmu, svléknutí pláštěnky.   

Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník 
diskvalifikován! Oděv modelky musí být po dobu tvorby účesu zakrytý pláštěnkou! 

Garant dámské kategorie:  Palánová Renata - tel: 606 082 964  

 e-mail: palanova.renata@charbulova.cz 

 

  

mailto:palanova.renata@charbulova.cz
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MISTROVSTVÍ REPUBLIIKY MLADÝCH KADEŘNÍKŮ A KOSMETIČEK 

HARMONIE 2018 /2019 

Účesová tvorba – dámská kategorie, cvičná hlava 

Soutěžní téma: 

ÚČESY INSPIROVANÉ TVORBOU GEORGYI KOTA 
vytvořené na cvičné hlavě 

Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době jejího konání studují tento obor 
v řádném denním studiu. Stativ i cvičnou hlavu bude mít každý soutěžící vlastní! 

Podmínky soutěže: 

 Soutěžící vytvoří náročný účes z dlouhých vlasů, který vystihuje zadané téma; 
složitost a nápaditost nemá hranic, ale nesmí se vymykat danému tématu. 

 Účes může být dotvořen ozdobou. 

 Cvičná hlava bude k soutěži přinesena na stativu s rozpuštěnými vlasy (bez 
kadeřnických pomůcek), které budou předem předpřipraveny žehlením, 
krepováním, natočením, kulmo-váním.   

 Krk cvičné hlavy může být ozdoben látkovým límcem. 

 Členové soutěžní poroty zkontrolují, zda jsou soutěžící i pracovní místa řádně 
připravena. 

Je povoleno: 

 Vlasy barevně zpracovat již před soutěží (např. melír). 

 Předem připravit vlasy foukáním, krepováním, natáčením, žehlením, 
kulmováním. 

 Použití vlasové podložky zakrývající maximálně 10 cm vlasové pokožky. 

 Použití maximálně dvou vlasový příčesů libovolné délky, nesmí však přesáhnout 
10 cm pokožky hlavy a můžou se připevňovat pomocí klipu. 

 Využít různé ozdoby, ty však nesmí přesáhnout 30 % plochy hlavy (základna 
ozdoby 5x5 cm). 

 Používat libovolné fixační a stylingové přípravky (laky, tužidla, gely, vosky, lesky 
apod.). 

Je zakázáno: 

 Použití barevných sprejů, řasenek a neonových barev. 

 Použití konstrukce a závoj. 

 V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem. 

 Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce. 

Soutěžní čas k provedení: 60 minut, z toho posledních 5 minut je na celkovou úpravu cvičné 
hlavy (např. připevnění látkové ozdoby kolem krku). 
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Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník 
diskvalifikován! 

Garant dámské kategorie:   Kubová Martina, tel.724 113 525, 
e-mail: kubova.martina@centrum.cz, 
Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

Cvičnou hlavu a stativ možno zakoupit u firmy MJC – Zlín, spol. s.r.o.: 

Jedná se o vysoce kvalitní, 100 % lidské vlasy, odst. 6 tmavá blond, vysoká hustota vlasů, 
vhodné pro všechny technické práce. Délka vlasů 50 cm nebo 60 cm. Je možno zakoupit i 
stativ v provedení hliník nebo kov. 

Cvičné hlavy a stativy je možné objednat v libovolném množství za zvýhodněnou cenu v 
rámci soutěže Harmonie 2018. 

Kontakt: Gabriela Hesová 
tel: 777 892 013,  
e-mail: posta@mjczlin.cz 

 

  

mailto:kubova.martina@centrum.cz
mailto:posta@mjczlin.cz
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MISTROVSTVÍ REPUBLIIKY MLADÝCH KADEŘNÍKŮ A KOSMETIČEK 

HARMONIE 2018 /2019 

Účesová tvorba – pánská kategorie 

Soutěžní téma: 

ELEGANTNÍ BARBER STYL 

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

Podmínky soutěže:  

Soutěžící vytvoří elegantní pánský střih ve stylu Barber, přičemž boční a týlní partie budou 
pečlivě vystříhány stříhacím strojkem, budou mít plynulý přechod v délkách. Vlasy na temeni 
budou pečlivě vyčesány 

Model nastoupí se suchými vlasy, kde bude provedena kontrola výchozích délek. Délka na 
temeni minimálně 5 cm, okolo uší a na krku minimálně 1 cm. Zkrácení na temeni hlavy 
minimálně 2 cm. Konečná úprava foukanou přes kartáč nebo prsty. 

Zástřihy u uší libovolného tvaru.  Barva vlasů tón v tonu libovolným odstínem. 

Podmínkou je pozvolný výtrat za pomoci stříhacího strojku. Maximální velikost plastové 
(nástavné) hlavice 6 mm. Vousy nejsou podmínkou. 

Je povoleno: 

 Předem barvit, nebo melírovat vlasy. 

 Během střihání vlasy navlhčit. 

 Používat nástroje ke střihu - el. strojek, nůžky, efilační nůžky, břitvu. 

 Upravovat vlasy foukanou ondulací. 

 Používat libovolný styling – tužidlo, lak, vosk, lesk apod. 

Je zakázáno:  

 Používat konturovací strojek. 

 Vytvářet ornamenty. 

 Používat barevné gely, barevná tužidla, laky, spreje, barevné křídy. 

 Vyholení pěšinky před soutěží, ani během soutěže. 

 Jakákoliv konzultace s odborným dohledem. 

 Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce. 

Kritéria hodnocení: 

 Čistota a kvalita střihu. 

 Nápaditost. 

 Konečná úprava. 
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 Celkový vzhled. 

 Dodržení zadání soutěžních podmínek.  

Soutěžní čas k provedení: 60 minut. 

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

Garant pánské kategorie: Baňochová Iva, tel.: 910 001 590,  

 email: kadernictviluna@ss-ostrava.cz 

 

 

  

mailto:kadernictviluna@ss-ostrava.cz


Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

 HARMONIE 2018/2019 - PROPOZICE Strana 12 z 15 

MISTROVSTVÍ REPUBLIIKY MLADÝCH KADEŘNÍKŮ A KOSMETIČEK 

HARMONIE 2018 /2019 

Soutěž ve fantazijním líčení v dekorativní kosmetice 

Soutěžní téma: 

ORIENT 

Inspirujte se bájnou princeznou Šeherezádou, orientálními tanečnicemi a starověkým 
orientem, kde lze uplatnit nové trendy v dekorativní kosmetice. 

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

Podmínky soutěže:      

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

Je povoleno: 

 Použití všech dostupných přípravků dekorativní kosmetiky - kamínky, třpytky, 
třpytivé a kovové pigmenty (samotné líčení nesmí zastínit celkový make-up)  

 Úprava obočí, dekoltu, účesu a jiných částí těla před soutěží. 

 Na obličeji smí být nanesen před soutěží pouze bezbarvý podkladový krém. 

Je zakázáno: 

 Malování různých ornamentů a kreací na obličej, s výjimkou těla, popřípadě 
rukou 

 Používání šablon při práci (na obočí, pod oči atd.). 

 Používat vodové barvy, tempery, obtisky a divadelní líčidla na obličej. 

 Modelka nesmí mít v obličeji permanentní make-up, piercing, trvalou na řasách 
a prodloužené řasy. 

Povinné prvky soutěže: 

 Aplikace umělých řas na horní víčko. 

 Rty musí mít konturu. 

Kritéria hodnocení: 

 Technika zpracování make-upu a korekce obličeje. 

 Detail očí včetně aplikace umělých řas. 

 Detail rtů. 

 Celkový dojem. 

 Originalita a nápaditost. 

 Dodržení tématu a pravidel při práci. 

Soutěžní čas k provedení: 50 min. + 5 min. na úpravu účesu a kostýmu 
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Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s okolím, do jeho práce nesmí zasahovat další 
osoba. Oděv modelky je po celou dobu líčení zakryt pláštěnkou. 

Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body, případně může být soutěžící 
diskvalifikován. 

Garant soutěže:  Ilona Persunová, telefon 737 763 261, 
e-mail: mailto:i.persunova@seznam.cz 
Střední škola oděvní a služeb Vizovice     

 

 

  

mailto:i.persunova@seznam.cz
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MISTROVSTVÍ REPUBLIIKY MLADÝCH KADEŘNÍKŮ A KOSMETIČEK 

HARMONIE 2018 /2019 

Soutěž – Nail-art 2D 

vSoutěžní téma: 

KYTICE 

Poklad, Svatební košile, Polednice a další… Inspirujte se touto sbírkou 13 balad Karla Jaromíra 
Erbena. Pokuste se ztvárnit téma v tomto duchu a nebojte se moderního pojetí. 

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 barvy…). 

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. 

Kritéria hodnocení: 

 Kompozice barev. 

 Zpracování daného tématu. 

 Náročnost a originalita. 
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 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: Lenka Mecová, tel.: 910 001 595, 

 e-mail: kosmetikajeremias@ss-ostrava.cz 

 SŠ služeb a podnikání příspěvková organizace, 
Příčná 1108/01, Ostrava-Poruba, 708 00 
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