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Úvodní slovo předsedy správní rady obecně prospěšné společnost EYOWF 2011  

Mgr. Petra Doležala 

 

Dne 14. března 2008 založil Liberecký kraj obecně prospěšnou společnost EYOWF 2011, 

která byla pověřena organizací 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže 

(EYOWF) 2011 v Libereckém kraji.  

 

Tento festival je největší sportovní akcí v historii samostatné České republiky a pro 

závodníky ve věku 14 až 18 let představuje totéž, co znamenají olympijské hry pro seniory. V 

rámci EYOWF 2011 se představí téměř 1500 účastníků z více než 45 evropských zemí 

v osmi druzích sportu: alpském lyžování, běhu na lyžích, biatlonu, krasobruslení, ledním 

hokeji, severské kombinaci, skocích na lyžích a snowboardingu. 

 

Krátce po vzniku obecně prospěšné společnosti EYOWF se konstituoval v základní podobě 

také organizační výbor EYOWF, jehož posláním bylo nejen zahájit veškeré nezbytné činnosti 

související s pořadatelstvím této významné události, ale také všestranně prezentovat celý 

projekt, jednat o jeho marketingové podpoře a nastolit intenzivní komunikaci se všemi 

cílovými skupinami v České republice i v zahraničí. 

 

V oblasti přípravy EYOWF 2011 splnil organizační výbor během uplynulého období veškeré 

cíle. Jednalo se především o vytipování a zajištění moderních a mezinárodním standardům 

odpovídajících sportovišť, ubytovacích kapacit i zázemí určeného samotným sportovcům, 

VIP hostům a návštěvníkům. Ve spolupráci s národními sportovními svazy a kluby byly 

současně provedeny potřebné kroky k zajištění hladkého průběhu jednotlivých soutěží 

(materiální a technické zabezpečení, personální obsazení atd.). Vypracován byl také 

sportovní program festivalu 2011, který už schválila komise pro EYOWF Asociace 

evropských olympijských výborů. 

 

Mimořádnou pozornost věnoval organizační výbor EYOWF mezinárodní diplomacii a 

spolupráci se všemi zainteresovanými zahraničními sportovními institucemi – především 

s Asociací evropských olympijských výborů (EOV) a jeho komisí pro EYOWF, stejně jako 

s jednotlivými sportovními asociacemi. Například v květnu 2008 se jeho zástupci zúčastnili 

semináře EOV v Sorrentu a v 2008 prezentovali projekt i stav příprav na valné hromadě EOV 

v Istanbulu. Úspěšný průběh měl v tomtéž měsíci ve všech pořadatelských střediscích 

festivalu 2011 i premiérový inspekční pobyt koordinační komise EOV. 

 

Velice pozitivní spolupráci zaznamenal organizační výbor nejen se svými řídícími složkami – 

správní radou a dozorčí radou EYOWF, o p. s., ale také s vedením Libereckého kraje. Jeho 

představitelé se zúčastnili tiskových konferencí a také mediálně významně podporovali 

pořádání festivalu. Tato součinnost se však neomezila pouze na oblasti metodiky, 

organizace, poradenství či komunikace, ale vyústila v konkrétní projekty, které přispějí 

zejména k efektivnějšímu využívání volnočasových aktivit mládeže. Resort školství 

Libereckého kraje a organizační výbor EYOWF 2011 například iniciovali unikátní 

marketingový výzkum na dvanácti středních školách regionu, na jehož základě vznikl rok a 

půl trvající speciální program pro mládež, který ji hodlá nejen vtáhnout do podpory festivalu, 



ale také jí nabídnout atraktivní pohybové, kulturní a společenské aktivity. Výzkum samotný 

se realizoval počátkem roku 2009. 

 

Tak rozsáhlá a logisticky náročná akce, jakou EYOWF 2011 bezesporu je, vyžaduje 

systematickou a intenzivní komunikaci. Organizační výbor se v tomto směru zaměřil na 

všechny relevantní cílové skupiny. Průběžně aktualizované webové stránky, velice pozitivně 

hodnocené samotnými představiteli EOV i ČOV, informují o přípravách festivalu ve třech 

jazykových mutacích – v češtině, angličtině a francouzštině. Velice důležitým komunikačním 

nástrojem se stal měsíční zpravodaj, který informuje o aktuálním průběhu příprav i hlavních 

aktivitách organizačního výboru. Jeho recipienty jsou orgány státní správy (mj. jednotlivá 

ministerstva vlády ČR,  poslanecká sněmovna, senát), nejvýznamnější krajské instituce, 

řídicí sportovní orgány, svazy a kluby, média, střední i základní školy atd.  

Z výše uvedených aktivit je patrné, že přípravy na 10. Zimní evropský olympijský festival 

2011 v Libereckém kraji probíhají podle plánu a v mnoha oblastech jsou dokonce 

v předstihu. Navíc jejich stav i kvalitu lze hodnotit pozitivně. Existuje reálný předpoklad, že 

EYOWF 2011 naplní cíle, které se od něj očekávají: propagace a široká nabídka sportu 

v případě volnočasových aktivit mládeže, využití a zviditelnění dalších zimních středisek 

v Libereckém kraji a podpora turistického ruchu v regionu. 

 

 

 

Základní informace o projektu EYOWF 2011 

Termín: 12. – 19. 2. 2011 

 

Projekt EYOWF 2011 je koncipován jako kompaktní akce na území Libereckého kraje. 

Umístění sportovišť, administrativního a organizační zázemí, ubytování sportovců – vše je 

řešeno ve snaze poskytnout účastníkům akce komfortní a příjemné prostředí, funkční 

organizační systém a snadnou i časově nenáročnou dostupnost všech základních míst, kde 

se bude Festival odehrávat. 

  

Sportovní odvětví Místo konání Areál 

Alpské lyžování Liberec Ještěd 

Běh na lyžích Liberec Vesec 

Skoky na lyžích Liberec Ještěd 

Severská kombinace Liberec Ještěd, Vesec 

Lední hokej  Liberec / Jablonec n. N. Tipsport aréna /Zimní stadion 

Krasobruslení Liberec Tipsport aréna 

Biatlon Jablonec n. N. Břízky 

Snowboarding Kořenov Snowpark Rejdice 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování a celkové zázemí všech sportovců (olympijská vesnice) a jejich doprovodů je 

plánováno v areálu kolejí Technické univerzity v Liberci. Hlavním hotelem pro officials, hosty 

EOC, NOC a další VIP hosty bude Grandhotel Zlatý Lev v centru města Liberec (kde se 

bude nacházet i sub-akreditační středisko), případně hotel Babylon. 

 

Administrativně – technické zázemí akce se bude nacházet na kolejích Technické 

univerzity v Liberci (olympijská vesnice), které se nacházejí ve městě a disponují snadným 

přístupem a velkým počtem parkovacích ploch. V těchto prostorách bude umístěno sídlo 

organizačního výboru v průběhu akce, akreditační středisko, dopravní dispečink, zázemí pro 

dobrovolníky atd.   

 

Doprava bude organizována standardním způsobem za použití speciální kyvadlové dopravy 

pro akreditované účastníky. Hlavním letištěm se stane Praha–Ruzyně. Vzdálenost mezi 

Prahou a Libercem činí 100 km.  

 



Zahajovací a zakončovací ceremoniály se uskuteční v Tipsport aréně.   

 

Medailové ceremoniály a doprovodné programy jsou plánovány na náměstí Dr. E. Beneše 

před libereckou radnicí.   

 

Hlavní tiskové středisko bude umístěno v centru města. Na každém sportovišti bude 

k dispozici subtiskové středisko. 

 

 

Činnost obecně prospěšné společnosti EYOWF 2011 v roce 2008 

 

Dne 26. února 2008 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje znění zakladatelské listiny 

obecně prospěšné společnosti s názvem EYOWF 2011.  Dne 14. března 2008 Liberecký 

kraj, zastoupen náměstkem hejtmana Libereckého kraje Ing. Karlem Dolejším, tuto obecně 

prospěšnou společnost založil. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka č. 236, dne 22. 

dubna 2008.  

EYOWF 2011, o.p.s. byla založena za účelem přípravy a realizace 10. Zimního evropského 

olympijského festivalu mládeže v Liberci v roce 2011. Poskytování níže uvedených obecně 

prospěšných služeb směřuje k naplnění tohoto účelu. 

Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

a) Koordinace organizační přípravy EYOWF a zajištění realizace EYOWF v souladu 

s hostitelskou smlouvou a s dalšími dohodami uzavřenými mezi Evropským 

olympijským výborem, Českým olympijským výborem a Libereckým krajem 

b) Vyhledávání možných finančních zdrojů a zpracování podkladů pro žádosti o 

finanční podporu přípravy a realizace EYOWF 

c) Projednávání materiálů a formulování návrhů týkajících se EYOWF, 

předkládaných orgánům Libereckého kraje 

d) Organizace propagačních aktivit týkajících se EYOWF 

e) Uspořádání Olympiády dětí a mládeže v roce 2010 

 

Sídlo o.p.s. se nachází na adrese: Masarykova 457/4,  Liberec 1, PSČ: 460 01, telefonické 

spojení: 484840235, e-mail: info@eyowf2011.cz. 

Počínaje květnem 2008 zahájila společnost činnost a přebrala tímto veškerou odpovědnost 

za přípravy a organizaci Festivalu a nahradila tak, do té doby funkční, Komisi EYOWF 2011 

při Libereckém kraji.  Dne 6. května 2008 proto rozhodla Rada Libereckého kraje 

o rozpuštění Komise EYOWF 2011, která do vzniku o.p.s administrovala chod příprav 

EYOWF 2011. 

Předsedou Správní rady společnosti se stal náměstek hejtmana pověřený vedením resortu 

školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Mgr. Petr Doležal. Místopředsedou je generální 

sekretář Českého olympijského výboru JUDr. Petr Hrubec. Dalšími členy správní rady jsou 

člen rady kraje pověřený vedením resortu dopravy Mgr. Vladimír Richter, statutární 

náměstek hejtmana pověřený vedením resortu ekonomického Ing. Karel Dolejší, zástupce 

ředitele Krajského úřadu pro koordinaci a vedoucí oddělení sekretariátu ředitele Ing. Miroslav 
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Mach a náměstek primátora Statutárního města Liberec pro vzdělávání, sport, kulturu a 

cestovní ruch Ing. Ondřej Červinka. Členy dozorčí rady jsou krajští zastupitelé Ing. Karel 

Kapoun, Ing. František Mojžíš a Mgr. Stanislav Pěnička. Ředitelem společnosti byl jmenován 

Ing. Martin Ditrich a tajemníkem Daniel Merz. 

Dne 12. května 2008 byla podepsána smlouva mezi Libereckým krajem a EYOWF 2011, 

o.p.s. o poskytnutí dotace na organizaci Festivalu ve výši 126.800.000,-Kč s následujícím 

čerpáním v jednotlivých letech: 

2008 14.000.000 Kč 

2009 20.000.000 Kč 

2010 50.000.000 Kč 

2011 42.800.000 Kč 

 

Tímto krokem byl završen celý proces převodu práv a povinností vyplývajících z hostitelské 

smlouvy na pořádání EYOWF 2011. 

První jednání Správní rady (SR) proběhlo ihned po zápisu společnosti do rejstříku a to dne 

23. dubna 2008. Zasedání SR se konají jednou měsíčně.  

Dosavadní jednání proběhla v termínech: 

21. 5.2008 

24. 6.2008 

25. 8.2008 

29. 9.2008 

3. 11.2008 

 

Organizační výbor 

Obecně prospěšná společnost je právním subjektem, který zastřešuje organizační výbor 

(OV).  

Strukturu organizačního výboru tvoří čtyři úrovně řízení: 

Předsednictvo    Správní rada o.p.s. 

Výkonné vedení   výkonný ředitel, finanční ředitel a generální sekretář 

Koordinátoři   sportovní ředitel, technický ředitel, koordinátor marketingu, 

koordinátoři sekce dobrovolníci a IT koordinátor 

Manažeři vedoucí pracovníci jednotlivých sekcí 

 

Podrobněji je schéma celého organizačního výboru znázorněno níže.  

Hlavním úkolem organizátorů v roce 2008 bylo personální obsazení organizačního výboru a 

vypracování podrobných projektů jednotlivých sekcí zajištujících přípravu a organizaci 

Festivalu. Vypracováním jednotlivých projektů byli pověřeni budoucí manažeři jednotlivých 

sekcí, kteří tyto projekty poté budou i naplňovat v praxi.  Na základě již zadaných výběrových 

řízení a veřejných zakázek byly doposud pokryty následující sekce a tím pádem i obsazení 

postů v organizačním výboru: 

 

Výkonné vedení: 

Výkonný ředitel – Kateřina Nyčová 

Finanční ředitel – Martin Ditrich 



Generální sekretář – Daniel Merz 

Koordinátoři: 

Sportovní ředitel – Ivo Gréger 

Koordinátor marketingu – Radana Slaninová 

IT koordinátor – Tomáš Bureš 

Koordinátor sekce dobrovolníci – Vanda Šulcová 

 

Organizační výbor v roce 2008 jednal se všemi dalšími vytipovanými adepty na pozice 

manažerů s tím, že všechny posty organizačního výboru budou obsazeny během prvních 

měsíců roku 2009. Organizační výbor začne pravidelně zasedat od dubna 2009 a to 

jedenkrát měsíčně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logo EYOWF 

Koncem roku 2007 vyhlásil Liberecký kraj výtvarnou soutěž pro žáky a studenty uměleckých 

škol na logo 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže Liberec 2011. Ze všech 

došlých návrhů vybrala hodnotící komise čtyři nejzdařilejší, které byly představeny veřejnosti. 

Následně byla všechna čtyři loga vyvěšena na internetových stránkách kraje k veřejnému 

hlasování. Veřejnost svým hlasováním určila pořadí na 3. a 4. místě, zbylé dva návrhy, které 

měly nejvíce hlasů, opět porovnávala hodnotící komise, která Radě a Zastupitelstvu 

Libereckého kraje doporučila vítězné logo. V dubnu 2008 byl tento návrh schválen Českým 

olympijským výborem, Zastupitelstvem Libereckého kraje a poté byl návrh odeslán EOC ke 

schválení. Autorkou vítězného loga je Veronika Vysloužilová ze Střední uměleckoprůmyslové 

školy v Jablonci nad Nisou.  

Dne 17. července 2008 bylo zasláno logo včetně grafického manuálu EOC ke schválení a 

ještě tentýž den byl tento ze strany EOC schválen. 

 

 

 

Převod marketingových práv EYOWF 2011 

Ve dnech 22. až 24. května 2008 se konal v italském Sorrentu 29. seminář EOC. Za OV 

EYOWF 2011 se semináře zúčastnili finanční ředitel Martin Ditrich a generální sekretář 

Daniel Merz. V rámci tohoto semináře EOC schválil převod marketingových práv  Festivalu 

z EOC na organizační výbor respektive EYOWF 2011, o.p.s. s tím, že tato práva nebudou 

převáděna speciální smlouvou, avšak organizátor je povinen předložit kontrakty EOC ke 

schválení.  

 

Koordinační komise EYOF 

EOC rovněž na semináři v Sorrentu jmenoval koordinační komisi EOC pro dohled nad 

přípravami EYOWF 2011. Předsedou koordinační skupiny se stal Janko Dvoršak ze 

Slovinska a druhým členem Volodymyr Gerashchenko z Ukrajiny. První inspekce této 

pracovní skupiny se uskutečnila v listopadu tohoto roku.   

 

Rezervace sportovišť a ubytovacích kapacit 

Během měsíce září Organizační výbor zahájil proces rezervací sportovišť, ve kterých se 

budou konat jednotlivé soutěže. Díky tomu, že se v  Libereckém kraji nachází více zimních 

středisek, ve kterých je možné soutěže Festivalu uspořádat, jednal Organizační výbor i se 

zástupci těchto středisek. Znamená to tedy, že téměř pro všechny disciplíny budou 

k dispozici záložní sportoviště pro případ nepříznivých klimatických podmínek.  

Dále byla zahájena jednání s Technickou univerzitou v Liberci o spolupráci při ubytování, 

stravování a poskytnutí zázemí pro chod Organizačního výboru během Festivalu. Byly 

zarezervovány i další ubytovací kapacity pro hosty Festivalu v libereckých hotelech. 

 

Informační systém 

Organizační výbor má k dispozici rozsáhlý informační systém. Tento systém by měl usnadnit 

proces plánování a realizace celé organizace Festivalu. 

 



 

Web 

Dne 6. října 2008 byly spuštěny oficiální internetové stránky Festivalu www.eyowf2011.cz. 

 

Obeslání NOC, sportovních federací a národních svazů  

V polovině měsíce října byly rozeslány informační dopisy jednotlivým národním olympijským 

výborům, mezinárodním sportovním federacím a národním sportovním svazům se 

základními informacemi o konání Festivalu a s žádostí o nominace příslušných technických 

delegátů, rozhodčích a kontaktních osob.  

 

Inspekce EOC 

2. - 5. listopadu 2008 proběhla první inspekční návštěva komisařů EOC ve složení Janko 

Dvoršak a Volodymyr Gerashchenko. V rámci této inspekce komisaři navštívili areály, ve 

kterých se  budou konat jednotlivé disciplíny Festivalu a zároveň s organizátory 

prodiskutovali jednotlivá témata v rámci příprav a organizace EYOWF 2011. 

 

 

Setkání šéfů misí ve Szczyrku 

Ve dnech 6. - 9. listopadu se konalo v dějišti EYOWF 2009, polském Szczyrku setkání šéfů 

misí, kterého se zúčastnila i delegace Organizačního výboru EYOWF 2011 ve složení 

Kateřina Nyčová, Martin Ditrich a Daniel Merz. V rámci tohoto setkání proběhlo i upřesnění 

aktivit OV EYOWF 2011 v průběhu EYOWF 2009.   

 

 

Strategie EYOWF 2011, o.p.s. v roce 2009 

Hlavním úkolem do roku 2009 bude dotvoření organizační struktury organizačního výboru, 

dopracování projektů jednotlivých sekcí, jak z hlediska časového, tak i z hlediska finančního 

a zahájení jejich postupného naplňování. Neméně důležité bude též nasmlouvání 

jednotlivých sportovních areálů a sportovních klubů, popřípadě svazů, které zajistí organizaci 

jednotlivých sportovních disciplín. V roce 2009 bude zahájen také nábor dobrovolníků. 

Podrobnější plán na rok 2009 je znázorněn níže. 

 

2009 

01/09 Doobsazení manažerů sekcí OV 

02/09 MS 2009 

02/09 Finální schválení sportovního programu a kategorií EYOWF 2011 na EOC 

03/09 EYOWF 2009 

03/09 Zakončovací ceremoniál EYOWF 2009; převzetí pořadatelství (Polsko) 

03/09 Update základního organizačního plánu v.2 (masterplan) 

03/09 Spuštění informačního systému  

03/09 Obeslání NOC č.2 

04/09 Zahájení vydávání newsletterů 

04/09 Zahájení náboru dobrovolníků 

http://www.eyowf2011.cz/


05/09 30. seminář šéfů misí a generálních sekretářů 

06/09 Uzavření smluvních vztahů na pronájem a technickou úpravu sportovišť 

06/09 Zahájení oslovování partnerů Festivalu 

07/09 EYOSF 2009 (Finsko) 

09/09 Spuštění programu pro školy 

10/09 Inspekce Koordinační skupiny č.2 

11/09 Progress report č.3 

11/09 Rozdělení dobrovolníků do sekcí 

12/09 Zpracování logistiky areálů 

12/09 Projekt fungování olympijské vesničky 

12/09 Zaškolení dobrovolníků 1. fáze 

12/09 - 

03/10 
Zkušební závody 

12/09 Valná hromada EOC - prezentace progress reportu č.3 

12/09 Update základního organizačního plánu v.3 (masterplan) 

 

 

 

Finanční zpráva za rok 2008 

 

Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční tvoří přílohu č. 1 výroční zprávy. 

 

 

 

 

 

V Liberci 30. června.2009 

Vypracoval: Ing. Martin Ditrich 

Schválila Správní rada per rollam dne 31. 8. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….     ………………………………… 

Mgr. Petr Doležal      Ing. Miroslav Mach 

předseda správní rady     člen správní rady  


