ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ MS 2014 LETY HARRACHOV

1. STAV PŘÍPRAV OBECNĚ
Příprava na MS 2014 probíhá standardním způsobem. Od sezóny 2010/11 byl ustanoven nový organizační
výbor, který vznikl na na platformě Svazu lyžařů ČR, presidentem OV se stal sportovní ředitel skoku na
lyžích Rostislav Jozífek, který zodpovídá za kvalitu přípravy všech skokanských světových pohárů na území
ČR a také za přípravu MS 2014 v letech v Harrachově. Organizační výbor byl sestaven důsledně z takových
členů, kteří mají nejen zkušenosti s pořádáním SP v minulých letech, ale jsou i kooperativní a schopni
převzít zodpovědnost za rozhodování na jednotlivých úsecích OV. Došlo tak k propojení lidí z obou oblastí
skoku v ČR, tedy Liberce a Harrachova a to vše pevně pod vedením svazu.

2. LOGISTIKA A STAVBA AREÁLU
V minulé sezóně jsme vyzkoušeli nový model stavby a vlastní logistiky skokanské arény a to při SP ve
skocích v prosinci 2010 a při SP v letech v lednu 2011. Tento koncept budeme rozvíjet a dolaďovat ještě
při SP ve skocích letos v prosinci tak, abychom pro lety v roce 2012 mohli již stoprocetně vyzkoušet vše
pro MS 2014. Podařilo se nám odbavit návštěvníky dvěma vstupy z jedné strany areálu tak, aby
strategická komunikace sloužila pouze pro závodní týmy a technické zabezpečení arény vozidly.

3. UBYTOVÁNÍ
Zde jsme učinili od letošního roku velký pokrok v tom, že se nám podařilo vedle FIS Hotelu Sklář zajistit
další vedle stojící Hotel Svornost s další kapacitou 125 pokojů. Oba hotely stojí v těsné blízkosti se dvěma
parkovišti. V Hotelu Svornost bude od letošního SP umístěn Race Office a Akreditace. Zde budou
v dostatečných prostorách důstojně odbaveni jak závodní týmy, tak partneři a hosté. Máme příslib
majitelů hotelu, že do 2014 projde rekonstrukcí na úroveň 4 hvězdy. Dále máme zajištěnu dostatečnou
kapacitu pro TV štáby v novém Apart Hotelu Resident 4 hvězdy. Nasmlouvány máme i další hotely úrovně
3 hvězdy. Cenová hladina FIS pro MS bude dodržena, nedojde-li k nepředvídatelným zásadním změnám ve
světové ekonomice, kurzu CZK (Řecko, EUR … apod.).

4. AKREDITACE
Po loňském zavedení plastových karet s čarovým kódem využijeme tohoto systému i nadále, doladíme již
jen drobné technické problémy, které se loni vyskytly, obecně můžeme říci, že jdeme cestou
profesionality i v odbavení všech klientů. V minulém roce jsme vydali a díky pevným i mobilním čtečkám
měli pod plnou kontrolou cca 3000 akreditačních plastových karet. Počítačový systém nám umožňuje
takřka okamžitě reagovat na jakoukoliv situaci. Patříme mezi organizátory k průkopníkům použití moderní
techniky i za cenu vysokých nákladů.

5. TICKETING
Jde ruku v ruce s technickým zabezpečením průchodů na jednotlivých gatech. Opět využíváme čarového
kódu a elektronického předprodeje ve spolupráci s firmou Eventim a to i v okolních zemích, tak, jak je
tomu běžné u velkých krytých arén při kulturních a sportovních akcích. Nezaznamenali jsme prozatím
vážnější problémy.

6. DOPRAVA
Dopravní obslužnost řešíme ve spolupráci s obcí Harrachov, zde můžeme využít historických zkušeností se
zvládnutím parkování především busů z roku 1983, kdy do areny přišlo/přijelo více než 50 000 diváků
v jednom dni. Vlastní pohyb po Harrachově je celkem jednoduchý, díky malým vzdálenostem je vše
v pěším dosahu.

7. DOPROVODNÝ PROGRAM
Již v lednu 2011 jsme zkoušeli techniku pro doprovodný program pro diváky, neboť lety na lyžích chápeme
nejen jako adrenalinový závod, ale i jako velkou show pro diváky. Jdeme zcela ojedinělou cestou laser
show, live music, videoprojekcí a ohňů. Zde můžeme s hrdostí říci, že v Harrachově se konala po sobotním
závodě v lednu obdobná laser show, jako při MS v Ga-Pa sjezdařů v únoru 2012, kdy byla použita podobná
projekce na dopad velkého můstku při open ceremony. Již letos budeme, jak je vidět na animaci, stavět
stage 14m širokou a 8m vysokou za použití světelného parku a špičkových reprobeden L´Acoustic
s jištěním 2x63 A, projektory o výkonu 18 000 ANSI Lumen. Kvalita ale i cena použité technologie nemůže
být v regionu střední Evropy lepší. Angažovali jsme tři špičkové synthpopové skupiny z ČR a jednu ze
Slovenska pro pravou Live Music Show. Jedna ze skupin bude hudební tváří MS 2014 a SP 2011, 2013.
Nyní pod naší produkcí vzniká ve studiu videoclip s oficiální hudbou pro SP i MS, premiéru plánujeme na
prosinec letošního roku. Budeme vedle oficiální FIS hymny pro ceremony používat vlastní zvukové znělky
a předěly pro vlastní závod a show. Bohatý ohňostroj po oba night eventy je již samozřejmostí. Již dnes
víme, jak budeme tento základ pro MS rozšiřovat, ale to si necháme prozatím jako tajemství. Co můžeme
prozradit je, že na závěr MS uvažujeme o nedělním večerním koncertu v Areně v Liberci či Praze. To bude
záviset od dohody o celkovém pojetí úrovně MS s FIS.

Zpracoval :
Rostislav Jozífek
President OV MS 2014
Člen FIS Ski Jumping komise
Sportovní ředitel Ski Jumping ČR

