
IX. zimní olympiáda dětí a mládeže (ODM) ČR 2020

V roce 2020 Karlovarský kraj poprvé přivítá Olympiádu dětí a mládeže. O pořadatelství 
9. ročníku zimní verze se podělí města Karlovy Vary, Cheb, Jáchymov, Ostrov nad Ohří a 
Boží Dar. Vedle tradičních zimních sportů, jako je lední hokej, alpské lyžování či biatlon 
se kraje utkají také v šachu nebo umělecké soutěži v hraní na klávesové nástroje. 
Slavnostní zahájení bude hostit karlovarská KV Arena. Organizátoři očekávají příjezd 
1750 sportovců a trenérů.



O projektu ODM 

➢ Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je republiková soutěž 
krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. 
Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí 
účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní 
ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské 
přísahy.

➢ ODM je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci 
vybírá jako pořadatele jednotlivé kraje. Olympiády se odehrávají v 
dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba. První ročník 
(letní) olympiády proběhl v roce 2003.

➢ Jednotlivé výpravy sestavují příslušné krajské úřady na základě 
nominačních kritérií jednotlivých sportovních svazů.



Partnerská města

➢ Partnerská města:
• Karlovy Vary (olympijský dům, ceremoniály, lední

hokej skupina A, šachy, hra na elektronické
klávesové nástroje, ubytování účastníků)

• Sokolov (rychlobruslení)
• Cheb (lední hokej – skupina B vč. ubytování)
• Ostrov (krasobruslení)
• Jáchymov (biatlon, ubytování části účastníků)
• Boží Dar (alpské lyžování, běžecké lyžování, lyžařský

orientační běh, snowboarding, skicross, ubytování
části účastníků, informační středisko)

• Mariánské lázně (karate vč. ubytování)



Spolupracující agentury

➢ Müller Production, s.r.o

• Zajištění ceremoniálů a patronů sportů, spolupráce na koordinaci Her, zajištění dalších služeb

• smlouvy s agenturou jsou v přípravě

➢ ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

• Medializace a propagace, zajištění spolupráce s městy, zajištění dalších služeb



Sporty – lokality sportovišť

➢ Alpské lyžování - Jáchymov - Boží Dar – Ski areál Klínovec - Neklid
➢ Běžecké lyžování - Jáchymov - Boží Dar – Jahodová louka
➢ Skicross - Jáchymov - Boží Dar – Ski areál Klínovec - Neklid
➢ Snowboarding - Jáchymov - Boží Dar – Ski areál Klínovec - Neklid
➢ Lední hokej - Karlovy Vary – Realistic ARENA (SKUPINA A), Cheb – zimní stadion

(SKUPINA B)
➢ Biatlon - Jáchymov – sportovní areál Eduard
➢ Krasobruslení - Ostrov – zimní stadion (pondělí a úterý závod, středa a čtvrtek

trénink)
➢ Rychlobruslení - Sokolov – zimní stadion (pondělí a úterý trénink, středa

a čtvrtek závod)
➢ Lyžařský orientační běh - Jáchymov - Boží Dar – Jahodová louka, sportovní

areál Eduard
➢ Šachy - Karlovy Vary – SPA HOTEL THERMAL
➢ Hra na elektronické klávesové nástroje - Karlovy Vary – SPA HOTEL THERMAL
➢ Karate – Mariánské Lázně - Městská sportovní hala, Tyršova 648/19a



Ubytování účastníků

✓ Karlovy Vary – Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
✓ Cheb – Domov mládeže při Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace a 

Domov mládeže při Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb, příspěvková 
organizace

✓ Mariánské Lázně - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková 
organizace

✓ Boží Dar – Daniela a Arnika, Zelený dům, Penzión U Sněhuláka, Apartmány Jurica, Hotel 
Praha, Engadin,  Penzion Medard, Hotel Anna 

✓ Jáchymov – Léčebné lázně Jáchymov 



Ubytování - ostatní

➢ Ubytování vedoucích výprav

• Vedoucí výprav jednotlivých krajů (42 osob celkem) budou ubytováni v Karlových Varech ve SPA 
HOTELU THERMAL, který bude fungovat též jako olympijský dům

➢ Ubytování VIP

• Pro akreditované hosty bude zajištěna možnost ubytování přímo v centru Her ve SPA HOTELU 
THERMAL, případně i v dalších hotelech v Karlových Varech (Hotel Imperial – partner ČOV)



Ceremoniály

➢ Zahajovací ceremoniál

• kdy: neděle 19. 1. 2020 cca od 14:00

• kde: Realistic ARENA Karlovy Vary

➢ Medailový ceremoniál

• kdy: úterý 21. 1. 2020 cca od 19:00

• kde: prostranství před SPA HOTELEM THERMAL

➢ Medailový a závěrečný ceremoniál

• kdy: čtvrtek 23. 1. 2020 cca od 19:00

• kde: Realistic ARENA Karlovy Vary



Olympijský dům SPA HOTEL THERMAL

➢ Tiskové, informační a akreditační centrum

➢ Prezentace partnerů ČOV a Karlovarského kraje

➢ Program pro veřejnost a účastníky Her

➢ VIP prostor s občerstvením

➢ Celoplošná obrazovka na prostranství před hotelem po celou dobu Her – televizní přenosy a záznamy
ze sportovišť

➢ Zázemí a ubytování pro vedoucí výprav jednotlivých krajů a vzdělávací program ČOV „Mladí novináři“



Doprovodný program

➢ V průběhu konání Her bude využito možností, které nabízí zázemí partnerských měst včetně jejich
bezprostředního okolí. Snahou bude zajistit možnost bezplatné návštěvy níže uvedených zařízení pro
akreditované účastníky Her:

• bazény a sauny, kina, muzea, další kulturní a sportovní zařízení

➢ Ve spolupráci s partnery ČOV, kraje a agenturami bude zajištěn v prostorách olympijského domu 
doprovodný program též pro veřejnost 

➢ Zajištěn bude též doprovodný program pro VIP hosty Her a vedoucí výprav


