
TÉMA: ORIGINÁLNÍ ZAPLETENÝ ÚČES 
Z DLOUHÝCH VLASŮ
Úkolem soutěžících je vytvořit kreativní, ale nositelný účes z dlou-
hých vlasů, a využít přitom svoje dovednosti, zručnost a nápadi-
tost při splétání a zaplétání jednotlivých pramenů, partií či všech 
vlasů.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
Střih: Technika střihu je libovolná, při hodnocení na ni nebude 
brán zřetel. Délka vlasů musí odpovídat vytvářenému účesu.
Barva: Vlasy mohou být obarveny, nebo zůstat v přírodním tónu. 
Barva však účes zvýrazní! Je zakázáno používání barevných spre-
jů a vlasových řasenek.
Styling – zaplétání: Vlasy mohou být před zapletením zpraco-
vány libovolnou technikou (foukání, natáčení, krepování, žehle-
ní…). Všechny partie mohou být zpracovány v libovolném směru 
a tvaru. Je povoleno využít libovolné techniky zaplétání, důraz 
bude kladen na originalitu provedení.
Další zpracování: K vypracování účesu lze použít libovolné po-
můcky, nástroje a nářadí. Je zakázáno použití příčesů, vlasových 
doplňků, ozdob a podložek. Objem a velikost účesu by neměly být 
v disproporci s modelkou. V zájmu kvality fotografií je doporu-
čeno obličej modelky lehce upravit líčením, které však nesmí být 
dominantní, bez třpytek a lepení řas a také bez prvků bodypain-
tingu. Všechny doplňky (náušnice, řetízky, náhrdelníky, piercing 
apod.) jsou zakázány.
Fotografie: Povinností soutěžících je zaslat foto účesu ze všech 
čtyř stran v tištěné podobě. Foto musí mít bílé pozadí a lesklé pro-

INSPIRACE 
spletená 
z dlouhých vlasů

Už 7. ročník soutěže otevřené napříč kadeřnickým 
světem INSPIRACE 2017 byl vyhlášen v rámci 

jarního veletrhu World of Beauty & Spa. 
Pořádá ji společnost Expobeauty Prague, SOU 

kadeřnické Praha 8 – Karlín, jeho ředitel  
Mgr. Jan Cigánik a řada špičkových kadeřnických 

mistrů – Honza Hlaváček, Martin Loužecký, 
Romana Topinková, Blanka Hašková, Daniela 

Hejtmánková a další. Vítěz získá 25 000 Kč 
v hotovosti a dalších 25 000 Kč v poukázkách 

na nákup zboží od sponzorů. Tři nejlepší budou 
reprezentovat Českou republiku na soutěžích při 

mezinárodním veletrhu Haare v Norimberku. 
„Využili jsme celosvětového trendu copánků 

a dalších způsobů splétání a vyhlásili tentokrát 
téma ORIGINÁLNÍ ZAPLETENÝ ÚČES 

Z DLOUHÝCH VLASŮ,“ vysvětlil Jan Cigánik 
v sobotu 12. 3. na výstavišti PVA v Letňanech.
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PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE INSPIRACE 2017

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresa:

Přihlašuji se do soutěže Inspirace 2017 a souhlasím se soutěžními podmínkami:

Podpis soutěžícího: Podpis modelky:

vedení, velikost 20x30 cm. Modelka musí být vyfotografována po 
ramena. Jakékoli retušování fotografií je zakázáno.

HODNOCENÍ
čtrnáct nejlepších prací (finalistů) vybere anonymně porota nezávis-
lých odborníků. Ve finále je bude hodnotit komise složená pouze ze 
špičkových odborníků. Důraz bude kladen na originalitu, náročnost 
provedení, nápaditost, tvar a samozřejmě celkový vzhled vlasů, které 
musí i přes provedené techniky zpracování působit zdravým, přiro-
zeným dojmem. Je zakázáno použití příčesků, prodloužení a zahuš-
tění vlasů, vlasových doplňků a ozdob. Naopak je povoleno použí-
vání sponek a gumiček. Na dodržování pravidel během celé soutěže 
budou dohlížet její garanti. Seznam 14 finalistů bude zveřejněn do 
6. 7. 2016 na www.WorldOfBeauty.cz, finalisté budou kontaktováni 
organizátory soutěže.

FINÁLE SOUTĚŽE
Uskuteční se v rámci mezinárodního veletrhu World of Beauty & Spa 
Podzim 2016 v sobotu 10. září 2016 na výstavišti PVA EXPO Praha 
– Letňany. Barvu a střih by měli mít soutěžící předem připraveny. 
Modelky nastoupí na molo se suchými vlasy, předem zpracovanými 
povolenými technikami. V průběhu finále provedou soutěžící styling 
– zaplétání za pomoci libovolného nářadí, pomůcek a stylingových 
přípravků. Všechny modelky budou oblečeny do speciální pláštěnky, 
kterou dodá pořadatel. časový limit na zhotovení účesu je 45 minut.

Vítěz získá 25 000 Kč v hotovosti a 25 000 Kč v poukázkách na 
nákup zboží od partnerů soutěže. V dalším ročníku již nesmí sou-
těžit, stává se automaticky členem týmu garantů. Všichni zúčastně-
ní soutěžící obdrží diplom a volnou vstupenku na veletrh World of 
Beauty & Spa Podzim 2016.
Důležité upozornění: Podmínkou účasti v soutěži je dokončené 
vzdělání v oboru kadeřník – vyučení nebo rekvalifikace. Fotografie 
nesmí být před soutěží použity k jiným účelům. Zaslané materiály se 
nevracejí, soutěžící i modelka souhlasí s použitím dle potřeb pořada-
tele. Startovné činí 200 Kč a je nutné je uhradit poštovní poukázkou 
typu A na číslo účtu: 6007522001/5500. Přihlášku, fotografie a ofo-
cený útržek zaplacené složenky zašlete do 30. 6. 2016 na adresu: 
Ing. Lenka Konečná, Smaragdová 322, 154 00 Praha 5. Na obálku 
připište heslo: INSPIRACE 2017.
Poznámka: Přihlášku a další informace najdete na internetové 
adrese www.worldofbeautyandspa.cz nebo na www.souhair.cz.

Foto: ukázky z kolekcí kadeřníků z pražského salonu 
Hairthusiasts, nominovaných v soutěži Czech and Slovak 
Hairdressing Awards 2015


