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V sobotu 6. září se v rámci veletrhu World of Beauty & Spa uskutečnilo finále 5. ročníku soutěže 
otevřené napříč kadeřnickým světem INSPIRACE 2015. Poprvé nebylo soutěžní téma zaměřeno na 
stříhání, ale na účesy z dlouhých vlasů. Úkolem soutěžících bylo vytvořit originální společenský 
výčes s netypickým těžištěm v přední partii hlavy nad čelem. „Naším cílem bylo najít nejšikovnější-
ho kadeřníka, který si umí poradit s dlouhými vlasy a navíc má cit pro krásu. Vytvořit slušivý účes  
s tímto těžištěm totiž není jednoduché,“ vysvětlil na začátku finále Mgr. JAN CIGÁNIK, ředitel SOU 
kadeřnického v Praze 8 a jeden ze zakladatelů soutěže. Porota měla velmi složitou práci, protože 
soutěžní účesy byly tentokrát na vysoké úrovni. Nakonec se ale shodla v tom, že největší cit pro 
krásu prokázala Bc. ELIŠKA HANZLÍKOVÁ z Liberce.

Navzdory krásnému téměř letnímu počasí se v hale 
výstaviště PVA Letňany sešla v sobotu 6. září 2014 
celá řada příznivců soutěže INSPIRACE 2015. Napjatě 
sledovali 14 finalistů, kteří měli během 45 minut sou-
těžního času vytvořit z dlouhých vlasů elegantní výčes  
s těžištěm nad čelem. „Mezi soutěžícími se letos obje-
vily nové tváře – netradiční téma přilákalo i kadeřníky, 
kteří nejsou zaměřeni vysloveně na stříhání a soutěží 
se obvykle neúčastní. A musím říct, že nás mile překva-
pili svým originálním pojetím,“ prozradil Jan Cigánik. 

„Zadání soutěže je třeba obměňovat, abychom odha-
lili zručnost kadeřníků,“ dodal Honza Hlaváček, jeden 
z garantů soutěže, na vysvětlenou, proč bylo vybráno 
tak atypické téma.

Pro vítěze byla připravena výhra v hodnotě 25 000 
Kč v hotovosti a 25 000 Kč v poukázkách na zboží – 
oproti minulým ročníkům se o polovinu snížila, ale i tak 
byla dostatečným lákadlem. Loňská vítězka Daniela 
Hejtmánková, která se automaticky stala členem týmu 
odborných garantů, v krátkém rozhovoru prozradila, 

jak soutěž změnila její život. „Krátce po soutěži jsem 
se přestěhovala z Ostravy do Prahy a začala pracovat 
v prestižním salonu. Výhru jsem zatím neutratila, pro-
tože šetřím na vlastní kadeřnictví. Každopádně mohu 
potvrdit, že to pro mě byla perfektní zkušenost, která 
nastartovala mou další kariéru.“
  Porota ve složení Vlasta Korbelová (majitelka salonu 
Vlasta Korbelová vlasové studio a školitelka značky 
Kérastase Paris), Jan Balcařík (Kadeřník roku 2013, 
Head Colour Technician, Bomton studia) a Dominika 
Reslerová (Classic Seniorka, Bomton studia) to roz-
hodně neměla jednoduché. Koneckonců do finále po-
stoupilo 14 nejlepších z několika desítek přihlášených. 
Někdo měl vlasy lépe probarvené, jiný zase zvolil lepší 
kompozici či nápaditější provedení, další posunul těži-
ště z předepsaného místa nebo nestihl uhladit všechny 
partie. Zkrátka, co účes, to originál. „Bylo to opravdu 
těžko porovnatelné a každému z nás se líbilo něco jiné-
ho, ale na prvních třech jsme se nakonec všichni shod-
li,“ shrnul dojmy Jan Balcařík.

Výsledky:
1. místo – Bc. Eliška Hanzlíková, Liberec
2. místo – Zlata Helebrantová, Kralovice
3. místo – Eliška Smrčinová, Miličín

ELIŠKA HANZLÍKOVÁ
Vítězka působí v oboru 8 let. Po vyučení absolvovala 
nástavbové studium a pak nastoupila jako učitelka od-
borného výcviku na Střední školu gastronomie a slu-
žeb v Liberci, kde působí dodnes. Inspirace 2015 byla 
první soutěž, které se sama zúčastnila. Do té doby spí-
še s úspěchem připravovala na soutěže své studenty 
(např. Wella Junior Cup).

Jak se vám líbilo soutěžní téma?
Z tématu jsem byla nadšená, protože společenské 
účesy patří k mým nejoblíbenějším. Líbí se mi, že při-
tom mohu projevit svou kreativitu. Tupírováním se vla-
sy změní v poddajnou hmotu, kterou mohu vytvarovat 
podle své fantazie.
Kde jste se inspirovala při vymýšlení soutěžního 
účesu?
Po přečtení soutěžních podmínek jsem hned věděla, 
jakou modelku bych chtěla česat. Jelikož mám ráda 
jednoduchost a čistotu, zvolila jsem účes, v němž do-
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minantním prvkem byla pokládaná vlna.
Byl problém vymyslet účes s tak netypickým těžiš-
těm, případně sehnat vhodnou modelku?
Každý den mám kolem sebe spoustu mladých dívek, 
takže výběr modelky byla maličkost. Je to moje stu-
dentka z 3. ročníku. Jak se říká, krásná modelka je po-
loviční úspěch, a tak pro mě byla radost česat účes  
s takto atypickým těžištěm nad čelem.
Byla jste se svou prací spokojena, nebo byste něco 
udělala jinak?
Vždycky se dá na účesu něco vylepšit a tréma hraje 
také roli. Ale v zásadě jsem byla spokojena.
Pojedete na mezinárodní soutěž do Norimberku, 
které se obvykle vítězové Inspirace účastní?
Ano, jsem velice zvědavá, jak vše bude probíhat, a tě-
ším se na to.
Co vás čeká v nejbližší budoucnosti?
Asi to bude znít neuvěřitelně, ale je to zkouška na 
zbrojní průkaz. Jinak budu samozřejmě trénovat na 
soutěž v Norimberku.       

Připravila ym
Foto: Lukáš Hausenblas 

a Jan Lewitz


