
 

 

Předsedové a generální sekretáři národních sportovních svazů pro letní ODM 

Svazoví koordinátoři pro letní ODM 

 

                            V Praze 26. ledna 2021 

 

Věc: Hry X. letní a X. zimní olympiády dětí a mládeže – posun cyklu 

 

Vážení zástupci sportovních svazů,  

 

jak jsme Vás průběžně informovali, s vedením Olomouckého kraje jsme řešili možnost pořádání 

ODM 2021 vzhledem k nepředvídatelnému vývoji situace v souvislosti s přítomností viru Covid-19. 

Po četných jednáních a na základě oficiální žádosti Olomouckého kraje jsme na včerejším zasedání 

Výkonného výboru ČOV rozhodli o posunu Her X. letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém 

kraji.  

Nový termín pro letní ODM je 19. – 24. června 2022. Počítáme, že věkové kategorie pro ODM 

zůstanou stále stejné (například mladší + starší žactvo),  takže jeden ročník o ODM bohužel přijde, 

ale ostatní ročníky budou pokračovat beze změny. Pokud byste to ve svém sportu rádi udělali jinak, 

jsme otevřeni diskuzi. 

V souvislosti s jednáním o tomto přesunu, byla diskutována i otázka možného pořádání dvou edic 

Olympiád dětí a mládeže v roce 2022, kdy měla být na programu i zimní ODM v lednu 2022. 

Uvědomujeme si, že dvě olympiády v jednom kalendářním roce by byly obtížně realizovatelné jak 

z pohledu zajištění krajských výprav, tak z hlediska státní podpory pro pořadatele ODM či 

medializace her prostřednictvím České televize. Proto jsme průběžně jednali i s vedením 

Královéhradeckého kraje, který aktuálně připravuje přihlášku k pořadatelství, o přesunu termínu 

také zimní Olympiády dětí a mládeže, a to na leden 2023.  



 

O rozhodnutí přesunout letní i zimní edici ODM jsme dopisem informovali i hejtmany jednotlivých 

krajů a vedoucí výprav. Současně jsme celostátním médiím i krajským tiskovým oddělením rozeslali 

tiskovou zprávu. 

Olympiáda dětí a mládeže se v současné době, ještě více než kdy jindy, stává důležitým pevným 

bodem v rozbouřeném sportovním oceánu, ve kterém se děti hýbou daleko méně, přibývají na váze 

a ztrácí motivaci ke svým sportům. I proto je náš společný cíl – motivovat mládež ke sportu a přinášet 

jim díky ODM životní zážitek, nadmíru důležitý! 

 

 

Těším se na spolupráci s Vámi! 

Se sportovním pozdravem, 

 

Filip Šuman 

Místopředseda Českého olympijského výboru 

Předseda Komise Olympiády dětí a mládeže ČOV 

 

 

 


