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Vyhlášení soutěže

MASTER OF CRYSTAL 2021

Společnost Preciosa, a.s. (dále i jen vyhlašovatel) ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a za podpory 
České sklářské společnosti vyhlašuje 14. ročník soutěže „MASTER OF CRYSTAL“.

Cílem této soutěže je prohloubení spolupráce společností skupiny Preciosa se studenty i absolventy vysokých a středních 
technických a uměleckých škol i umělecké veřejnosti a následná prezentace výsledků jejich práce.

Téma soutěže pro rok 2021
„DUALITA“
Ze všedního neobyčejný. Z běžného extravagantní. Ze skla a textilu kreace, která vyvolává emoce. Křišťálové produkty 
Preciosa proměňují všednodennost v jedinečnost. Staňte se součástí této proměny, objevte variabilitu zdobení, kdy                
z decentního kusu lze obratem stvořit až pódiovou módní kreaci.

Koncept pracuje se skutečností, že řada oděvů či doplňků může mít velké množství „tváří“ spočívajících jen v odlišném 
stylingu nebo propracovaném provedení. Díky tomu je možné během krátkého okamžiku zcela změnit vzhled a celkové 
vyznění oděvu. 

Zadání
Vyzýváme designéry k vytvoření oděvu, jeho části, nebo doplňku s detaily či celými plochami  zdobenými kameny 
Preciosa Components. Ozdobené plochy jsou v jedné podobě zcela či částečně skryté, přitom jen jednoduchou úpravou 
zcela změní vzhled. Co bylo dosud skryté, se stane novou dominantou celého kousku.

Kreativní a promyšlené zpracování umožní, že se oděv může vyvíjet a proměňovat přímo před očima. Chytrým ukrytím 
částí dekorovaných křišťálem se z minimalistického či nenápadného kusu obratem stane opulentní kreace. Tento fenomén 
je využíván v kostýmní tvorbě; v rámci Master of Crystal vyzýváme k zamyšlení nad širším využitím proměňujících se 
kousků i v běžném ready-to-wear šatníku.

V klání nezvítězí nezbytně ten, kdo použije nejvíce křišťálových komponentů, ale spíše ten, kdo k zadání přistoupí 
inovativně a hravě, využije překvapení a netradiční postupy. Hledáme oděv, jeho část, nebo doplněk, který se může 
lusknutím prstu změnit podle příležitosti nebo nálady nositele. 

Podmínkou účasti v soutěži je práce s kameny z katalogové nabídky Preciosa Components. Deseti finalistům, kteří budou 
soutěžní model připravovat pro módní přehlídku, Preciosa nezbytné komponenty poskytne zdarma.

Preferovány budou návrhy využívající výhradně české materiály.



Odborná komise
Zuzana Kubíčková / módní návrhářka
Miro Sabo / módní návrhář, Vogue CS
Michal Vaníček / UMPRUM
Lucie Karlová / CEO, Preciosa Lighting; členka představenstva Preciosa
Eva Švihovská / Head of marketing, Preciosa Components
Petr Nový / Česká sklářská společnost
Milada Valečková / Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou

Ceny pro účastníky soutěže MASTER OF CRYSTAL 2021 
Hlavní vítěz soutěže obdrží:

Titul „PRECIOSA – MASTER OF CRYSTAL 2021“ 

Finanční odměnu ve výši 30.000,- Kč

Možnost vystavení díla v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (v roce 2021) a na dalších akcích zajišťovaných 
společnostmi skupiny Preciosa, Muzeem skla a bižuterie a Českou sklářskou společností

Pro 10 finalistů:
Možnost předvedení návrhu na přehlídce v rámci hlavního programu Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku                                  
na podzim 2021

Harmonogram soutěže
Leden 2021 – vyhlášení ročníku 2021

Do března 2021 – propagace soutěže na uměleckých školách a sociálních sítích

30. dubna 2021 – poslední termín pro zaslání přihlášky do soutěže spolu s vypracovaným soutěžním návrhem; předání              
vypracovaných návrhů vyhlašovateli

Do 15. května 2021 – rozhodnutí odborné poroty o návrzích postupujících do dalšího kola

Červen 2021 – workshop v Aplikačním centru Preciosa Components pro autory vybraných návrhů

Do 20. srpna 2021 – realizace vybraných finálových návrhů

Do 3. září 2021 – rozhodnutí odborné komise o celkovém vítězi soutěže

Září 2021 – prezentace finalistů a vyhlášení vítěze v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku



Jak se do soutěže přihlásit?

Přes elektronickou přihlášku na www.masterofcrystal.com nebo www.preciosa.com 
nebo e-mailem na adresu  pavla.reznickova@preciosa.com

Termín pro odevzdání přihlášky do soutěže společně se soutěžním návrhem je stanoven nejpozději do 30. dubna 2021.

Podmínky soutěže
Do soutěže se může přihlásit kterýkoliv student střední nebo vysoké školy uměleckoprůmyslového zaměření, nebo 
kterýkoliv designer. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společností Skupiny Preciosa.

Tato soutěž je veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku. Tím, že vyhlašovatel soutěže, tj. společnost Preciosa, a. s., oznámí autorům návrhů, které byly vybrány do finále 
projektu, to, že jejich návrh byl v rámci soutěže oceněn, přijme zároveň vyhlašovatel soutěže nabídku autora oceněného 
návrhu na uzavření licenční smlouvy, kdy autor oceněného návrhu poskytuje ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 
121/2000 Sb. vyhlašovateli soutěže, tj. společnosti Preciosa, a. s., licenci k užití oceněného návrhu, jakožto autorského 
díla, resp. kterékoli jeho části, a to všemi známými způsoby užití a bez omezení územního, časového, technologického, 
množstevního a bez omezení účelu. Zejména je možné užití oceněného návrhu na výstavách, v tištěných, elektronických 
a jiných propagačních materiálech, v novinách Preciosy, v místech prodeje, apod. a jeho užití jako předlohy k výrobě 
limitované kolekce výrobků, které pak mohou být neomezeně prezentovány, distribuovány a i jinak užity. Shora uvedená 
licence zahrnuje též oprávnění zařadit oceněný návrh či jeho části, do jiného díla a užít v rozsahu dle tohoto článku. 
Oceněný návrh však není možné užít jako předlohu pro hromadnou výrobu výrobků. Autor oceněného návrhu se 
zavazuje přednostně jednat o poskytnutí licence na využití oceněného návrhu jako předlohy pro hromadnou výrobu 
výrobků se společností Skupiny Preciosa, která ho o poskytnutí licence požádá a takovou licenci jí za obvyklých podmínek 
poskytnout.

Nepožádá-li žádná ze společností Skupiny Preciosa autora oceněného návrhu o poskytnutí licence na využití oceněného 
návrhu jako předlohy pro hromadnou výrobu výrobků ani do dvou let od ukončení soutěže, je autor oceněného návrhu 
oprávněn poskytnout takovouto licenci třetím osobám, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Preciosa, a. s. není povinna poskytnutou licenci využít. Preciosa, a. s. je oprávněna práva z licence zcela nebo zčásti, 
úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně 
postoupit třetí osobě. Autor oceněného návrhu není oprávněn v rozsahu poskytnuté licence oceněný návrh sám užít, 
ani není oprávněn poskytnout stejnou licenci k jeho užití jinému. Autor oceněného návrhu uděluje společnosti Preciosa, 
a. s. svolení ke zveřejnění oceněného návrhu a souhlasí s tím, aby oceněný návrh resp. jeho část byla zveřejněna či užita 
bez uvedení jeho autorství v případech, kdy je to obvyklé. Bude-li jméno autora uváděno, může být uvedeno i ve spojení 
s názvem školy, jejímž je studentem.



Jako odměnu za poskytnutí licence obdrží autor oceněného návrhu od vyhlašovatele soutěže cenu uvedenou výše                      
v těchto podmínkách soutěže.

Hodnotitelé si vyhrazují právo hlavní cenu neudělit, nebo neudělit žádnou z cen. Vyhlašovatel tak může odmítnout 
všechny předložené návrhy.

Soutěžní díla musí svým provedením splňovat požadavky na medializaci akce - PC zpracování, rendery nebo 
propracované malby apod. Pro účast v soutěži je dále podmínkou návrh a vizualizace soutěžního díla, možné je i dodání 
reálně zpracovaného designu. Veškeré hmotné předměty předané účastníky soutěže vyhlašovateli si vyhlašovatel může 
ponechat.

Soutěžní práce nesmí být prezentovány autorem nikde jinde před ukončením této soutěže (tj. před 31. 10. 2021). Výjimkou 
jsou soutěžní práce zpracovávané studenty zároveň jako klauzurní nebo jiné školní práce, které mohou být prezentovány
v nezbytném rozsahu v souvislosti s vytvářením a prezentací těchto prací. Po ukončení soutěže smí být oceněné návrhy 
prezentovány pouze se souhlasem Preciosa, a. s. a textem: Oceněno v soutěži Preciosa – Master of Crystal 2021.

Součástí přihlášky musí být kompletní kontaktní údaje přihlašovaného (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, 
telefon, věk a škola, z níž autor pochází). Samozřejmostí je grafická podoba návrhu v pevné či elektronické formě                                            
s legendou (tedy popiskem detailů, materiálu a krátkým představením modelu), jakož i vzorek materiálu s nímž plánuje 
autor pracovat. Nezbytnou součástí je také uvedení konkrétních produktů Preciosa Components, které chce autor na 
návrhu využít.


