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I díky nim řada dětí začíná sportovat a snít o svých úspěších. Proto je Olympiáda dětí a mládeže pro 
český sport tak důležitá. Nechci říkat, že ODM má vychovávat hrdiny. Chci říci, že všichni sportovci, 
kteří se ve svých sportech na ODM objeví, již vlastně hrdiny jsou. V České republice máme přes 4000 
základních škol a téměř 2000 škol středních. Olympiády dětí a mládeže se pravidelně účastní mezi 
1500 až 5000 sportovců. Z toho vyplývá, že každá škola, která má svého mladého olympionika, by 
na něj měla být opravdu hrdá. I samotný sportovec by měl vědět, že se může stát vzorem pro své 
spolužáky.

Pokud všichni účastníci Olympiády dětí a mládeže odjedou domů s další motivací do své sportovní 
kariéry a ti mladší se ještě více budou snažit se na olympiádu probojovat, máme společně šanci měnit 
český sport a pomáhat hledat jeho budoucí velké hrdiny.

Chci poděkovat všem krajům a dalším partnerům, kteří pomáhají dopřát mladým účastníkům co nej-
více olympijských zážitků, jež je budou provázet pokaždé, když uvidí magickou vlajku s pěti kruhy.

Na olympijských sportovištích na viděnou!

Filip Šuman 
místopředseda Českého olympijského výboru

ČESKÝ SPORT 
POTŘEBUJE HRDINY
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Olympiáda dětí a mládeže (ODM) je největší multisportovní akcí svého druhu v Česku. Pravidelně se 
její letní a zimní varianty účastní 1500–5000 mladých sportovců ze 14 krajů ČR a také tisíce diváku 
z řad široké veřejnosti.

Sportovní soutěže na elitní úrovni, slavnostní zahájení, olympijský slib, zapálení olympijského ohně, 
medailové ceremoniály, doprovodný program, koncerty, každodenní přenosy v TV – to vše je ODM. 
Více informací naleznete na webové stránce www.olympic.cz/odm.

ODM je projektem Českého olympijského výboru (ČOV), který si ke spolupráci vybírá jako pořadatele 
jednotlivé kraje ČR. Za podpory krajů ČR, MŠMT, ČUS, sportovních svazů a dalších institucí se koná 
každý rok již od roku 2003. Součástí projektu jsou také olympiády školní, městské a krajské, které roz-
šiřují spektrum pohybových možností mladých lidí, napomáhají šířit olympijské hodnoty a motivují 
ke sportování. K pořádání se může na ČOV přihlásit každý (info@olympic.cz).

V průběhu ODM se účastníci mohou potkat se známými sportovci a dalšími osobnostmi, které jsou 
vlajkonoši výprav v rámci slavnostního nástupu, předávají dětem medaile nebo působí jako ambasa-
doři jednotlivých sportů. V minulosti byly ambasadory například Robert Reichel, Tomáš Kraus, Lukáš 
Bauer, Kateřina Elhotová, Eva Samková, Martin Fuksa, Vavřinec Hradilek, Viktor Teplý a další.

ODM V KOSTCE
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Z každé Olympiády dětí a mládeže se hned několika sportovcům splní sen o startu na olympij-
ských hrách. I proto je ODM obrovským impulsem pro sportovní kariéry všech účastníků. Díky 
skvělé atmosféře velké akce má ODM silný motivační a emotivní přesah. Tomu napomáhá i sil-
ná prezentace ODM v médiích a na sociálních sítích, zapojení sportovních a kulturních celebrit 
a účast škol na programu ODM.

Každý rok bojuje o účast na ODM více než 10 000 mladých sportovců, kteří díky svým dlouhodobým 
výsledkům mají možnost kvalifikovat se dle předem stanovených kritérií sportovních svazů do pří-
slušné krajské výpravy. Podobně jako na olympijských hrách sportovci fasují reprezentační oblečení 
a hrdě zápolí o vítězství svého kraje.

Slavnými účastníky ODM jsou například snowboardistka Ester Ledecká, kanoisté Josef Dostál a Mar-
tin Fuksa, atleti Jan Kudlička a Michaela Hrubá, krasobruslař Michal Březina, jachtař Viktor Teplý nebo 
plavci Jan Micka a Barbora Závadová.

CESTA 
ZA OLYMPIJSKÝM SNEM
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LeTní ODM:
1. ročník – Pardubický kraj, červen 2003
2. ročník – Jihomoravský kraj, červen 2005
3. ročník – Ústecký kraj, červen 2007
4. ročník – Jihočeský kraj, červen 2009
5. ročník – Olomoucký kraj, červen 2011
6. ročník – Zlínský kraj, červen 2013
7. ročník – Plzeňský kraj, červen 2015
8. ročník – Jihomoravský kraj, červen 2017

ZIMní ODM:
1. ročník – Středočeský kraj, únor 2004
2. ročník – Královéhradecký kraj, leden 2006
3. ročník – Zlínský kraj, leden 2008
4. ročník – Liberecký kraj, leden 2010
5. ročník – Moravskoslezský kraj, leden 2012
6. ročník – Kraj Vysočina, leden 2014
7. ročník – Ústecký kraj, leden 2016
8. ročník – Pardubický kraj, leden 2018

MÍSTA KONÁNÍ ODM

ZAJÍMAvOSTI Z POŘADATElSKýCH KRAJů
Největší olympiáda byla v roce 2011 v Olomouckém kraji. Hostila více než 5000 účastníků. Ústecký, 
Zlínský a od roku 2018 i Pardubický kraj jsou pořadateli letních i zimních her. V Pardubickém kraji 
se každý rok koná Olympiáda dětí a mládeže na krajské úrovni. Liberecký kraj na základě úspěšné 
ODM uspěl s kandidaturou na pořádání Evropského olympijského festivalu mládeže, který se v Liber-
ci uskutečnil v roce 2011.  
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PROGRAM ODM
Olympiáda dětí a mládeže je zpravidla šestidenní s programem olympijských a neolympijských 
sportů, které jsou populární mezi mládeží a rozšířené ve všech krajích ČR. Součástí programu 
mohou být také umělecké soutěže a disciplíny pro tělesně postižené sportovce. 

První den se koná slavnostní zahájení s úvodní show. Součástí oficiální části je nástup krajských výprav, 
olympijský slib a zapálení olympijského ohně. Slavnostního zahájení se účastní více než 350 hostů ze 
sportovní, politické a obchodní sféry. 

Medailisté se oceňují na květinových a večerních medailových ceremoniálech. Pravidelně se z rukou 
známých sportovců a dalších hostů rozdá více než 100 sad medailí. 

Součástí ODM je také doprovodný program pro účastníky, školy a širokou veřejnost a také aktivace 
partnerů her. 
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MEDIÁlNÍ  
PREZENTACE AKCE
Projekt ODM provází rozsáhlá mediální komunikace srovnatelná s top sportovními a kulturními ak-
cemi. Díky velkému zapojení České televize a množství redakčních výstupů napříč celostátními a re-
gionálními médii se s projektem ODM může seznámit každý den široká veřejnost. Jednotlivé výstupy 
tvoří vedle akreditovaných novinářů také tým mladých novinářů pod vedením zkušeného lektora.

Pro mladší generaci je připravena dynamická komunikace na sociálních sítích, včetně streamingu 
sportovních soutěží, video zdravic sportovců a vlastních reportážních videí umístěných na Youtube 
kanálu Českého olympijského týmu. 

UkáZka výSTUpů Z ODM 2016:

•	 	11 TV štábů
•	 	přes 240 minut TV vysílání
•	 	Celkový dosah 202 000 diváků
•	 	Podpora ČT Sport a ČT :D
•	 	148 akreditovaných novinářů

UkáZka výSTUpů Z ODM 2016:

•	 	Přes 100 000 návštěv webu ODM během her
•	 	170 000 zobrazení facebookových příspěvků 

během her
•	 	přes 25 000 zhlédnutí streamovaných videí
•	 	přes 11 000 zhlédnutí reportážních Youtube videí
•	 	Instagram a Snapchat
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•	 	Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017  
ve městě Brně, v Jihomoravském kraji

•	 	jedna	z	největších	ODM:	4700 účastníků, 20 sportů, 6 dní

•	 	soutěž	v	krátkém	filmu jako doprovodná umělecká disciplína,  
plavání hendikepovaných sportovců

•	 	kompaktní	ODM díky olympijské vesnici na VUT Brno

•	 	více než polovina sportovišť v docházkové vzdálenosti

•	 	slavnostní zahájení na brněnském výstavišti, koncert skupiny Slza

•	 	bohatý	doprovodný	program, diskotéka, taneční workshop,  
zapojení škol v kraji

•	 	sportovní	ambasadoři z řad jihomoravských sportovců

ODM 2017
BRNO, JIHOMORAVSKÝ KRAJ
24.–29. 6. 2017
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•	 	Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji

•	 	1800 účastníků, 9 zimních sportů, 6 dní

•	 	taneční sport a šachy jako doprovodné sporty

•	 	slavnostní zahájení v pardubické Tipsport areně

•	 	olympijský	dům v Evropském školícím centru zámeckého areálu Litomyšl,  
chráněném UNESCO

•	 	sportovní	soutěže	v	lokalitách: Litomyšl, Letohrad, Česká Třebová, Choceň,  
Dolní Morava, Buková hora    

•	 	živý	maskot – klokan narozený v Pardubickém kraji 

•	 	sportovní	ambasadoři z řad sportovců z Pardubicka

ODM 2018
PARDUBICKÝ KRAJ
28. 1.–2. 2. 2018
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Partneři akce

Akci podporují
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www.olympic.cz/odm


