
 

 

 

               V Praze dne 25. července 2022 

Vážený pane Dočkale, 

dovolte mi, abych Vám po skončení Her X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022 poděkoval za to, že jste 

se Vy osobně a Váš pořadatelský tým dlouhou dobu intenzivně věnovali přípravě her. Věřím, že přes vysokou náročnost 

a objem agendy, kterou pořadatelství sportu na ODM vyžaduje, máte radost z dobře vykonané práce. Oceňuji, že jsme 

společně s Vámi, Olomouckým krajem a národním svazem dokázali připravit nádhernou olympiádu na reprezentativní 

úrovni a pomohli jste tak potvrdit její prestiž největší multisportovní akce v ČR. 

Z bezprostředních reakcí bylo jednoznačné, že pro mladé sportovce z celé České republiky se podařilo připravit skvělou 

soutěžní atmosféru, která v jejich vzpomínkách, a mnohdy i skrze nová přátelství, zůstane po celý život.  

 

Olympiády dětí a mládeže 2022 se zúčastnilo téměř 4 500 sportovců a trenérů ve 20 sportech. Veřejnost měla opět 

možnost sledovat akci živě více než 28 hodinách vysílání na ČT Sport a poprvé v historii ODM proběhly z mnoha sportů 

organizované streamy ze soutěží. Denně byly realizovány přenosy celkem až z 25 sportovišť. I letos se potvrdilo, že toto 

úsilí má pro zviditelnění mládežnického sportu obrovský význam, jelikož se na olympiádu na ČT Sport dívaly denně stovky 

tisíc diváků.  

Oficiální fotogalerie zaznamenala 1 650 000 přístupů. Sociální sítě měly nejlepší obsah v historii ODM díky 

profesionálnímu týmu, který je obvykle součástí české výpravy na olympijských hrách.  Letošní nárůst sledovanosti ODM 

v on-line prostředí je důkazem mj. i toho, že olympiáda dětí a mládeže zasahuje téměř celou generaci mladých lidí, pro 

které může být olympiáda motivací k pohybu či k setrvání u sportu. Propagace atraktivního sportu mezi mladými patří 

mezi největší cíle ODM.  Jeden ze závěrečných článků k olympiádě, spolu s krátkým videem, můžete shlédnout zde. 

Jsem přesvědčen, že úsilí všech, kteří se na mládežnické olympiádě podíleli, bylo v nejvyšší míře zhodnoceno a naprostá 

většina účastníků měla dobré podmínky pro své sportovní soutěže.  

Prosím, abyste poděkování Českého olympijského výboru tlumočil i všem kolegům.  

 

Se sportovním pozdravem,  

 

 

 

Filip Šuman 

Místopředseda Českého olympijského výboru 

Předseda Komise Olympiády dětí a mládeže 

https://www.olympijskytym.cz/article/ohen-olympiady-deti-a-mladeze-uhasl-v-19-rocniku-triumfoval-jihomoravsky-kraj

