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Sportovat	a	zažívat	potěšení	ze	svobodného	pohybu	je	snem	mnoha	lidí	se	zdravotním	postižením.	Sport	je	

radost,	nadšení	i	uvolnění,	nabízí	také	nová	přátelství	a	možnost	zapomenout	na	každodenní	starosti.		

A	právě	proto	chceme	mladým	handicapovaným	lidem	dát	stejnou	šanci,	jakou	mají	všichni	ostatní.	Jen	tak	

pochopí,	 že	opravdová	 snaha	a	odhodlání	mají	 smysl	a	 jsou	podporovány.	Díky	Evropským	hrám	dostanou	mladí	

sportovci	 s	handicapem	 možnost	 sportovat	 s	mládeží	 majoritní,	 najdou	 nové	 přátele	 a	 společně	 tak	 přispějí	

k	odstraňování	zbytečných	předsudků	a	vzájemného	ostychu.	

Evropské	hry	umožní	mladým	sportovcům	se	zdravotním	postižením	ukázat	to	nejlepší,	co	v	nich	je	a	získat	

tolik	důležité	a	mnohdy	chybějící	sebevědomí.	

	
	

PŘEDSTAVENÍ	EMIL	OPEN	2021	
	

Pořadatel:		 Emilova	 sportovní,	 z.s.,	 Malinovského	 náměstí	 603/4,	 602	 00	 Brno,	 IČ	 067	 07	 785.	

	 Spolek	je	organizací	Nadačního	fondu	Emil.	
	

Název	projektu:		 10.	Evropské	hry	handicapované	mládeže	Emil	Open		

Termín	konání:		 23.	–	27.	červen	2021	

Místo	konání:		 Brno,	Česká	republika	

	

Partneři	projektu:		 Odborný	sportovní	garant:	Masarykova	univerzita,	Fakulta	sportovních	studií		

	

Za	podpory:	 	 Jihomoravského	kraje	

	 	 Statutárního	města	Brna	

	

Kontakty:	 	 Pavel	Zbožínek,	prezident	organizačního	výboru,	zbozinek@emilopen.cz	

	 	 Vojtěch	Kocůrek,	viceprezident	organizačního	výboru,	kocurek@emilopen.cz		

	 	

	

	

	

www.emilopen.cz	

	



 

 
 

23.	–	27.	6.	2021	|	Brno	
info@emilopen.cz	
www.emilopen.cz	

Pořadatelem	Evropských	her	handicapované	mládeže	Emil	Open	je	
Emilova	sportovní,	z.s.	www.emilnadace.cz 

Malinovského	náměstí	603/4,	602	00	Brno	
IČO	067	07	785	

Co	je	Emil	Open?	
Emil	 Open	 –	 Evropské	 hry	 handicapované	mládeže	 jsou	mezinárodním	 sportovním	 a	 společenským	

setkáním	 mladých	 lidí	 se	 zdravotním	 postižením.	 Očekávaným	 počtem	 účastníků,	 mezinárodním	 pojetím	 a	

rozsahem	 sportovních	 aktivit,	doprovodného	 a	 kulturního	 programu,	 představují	 ojedinělou	 akci	 evropského	

formátu.		
	

Cílová	skupina:	mládež	se	zdravotním	postižením	ve	věku	od	10	do	26	let		

	 (tělesné,	zrakové,	sluchové,	mentální	a	kombinované	postižení)	

	

Sporty	a	sportoviště	
	

	
SPORT	
	

	
KATEGORIE	

	
SPORTOVIŠTĚ	

	
ATLETIKA	
	

Open,	Mixed	

	

Atletický	stadion	
Sportovní	areál	VUT	v	Brně,	Technická	3013/14,	
Brno,	www.cesa.vutbr.cz/sportoviste/11-sappv-atleticky-stadion	

	

	
PLAVÁNÍ	
	

Open,	Mixed	
Bazén	
Sportovní	a	rekreační	areál	Kraví	hora,	Údolní	76,	
Brno,		www.kravihora-brno.cz	

	
STOLNÍ	TENIS	
	

Open,	Mixed	 Tělocvična		
Fakulta	sportovních	studií	MU,	Kamenice	5,	625	00	
Brno-Bohunice				
http://www.fsps.muni.cz/pronajmy/?page=facility	BOCCIA		

(tělesné	postižení)	
Open	
(skupiny	BC1,	BC2,	BC3,	BC4)	

	
BOCCE	
	

Open,	Mixed	 Travnatá	plocha	
Sportovní	areál	VUT	v	Brně,	Technická	3013/14,	
Brno,	www.cesa.vutbr.cz/sportoviste/11-sappv-atleticky-stadion	
	
	
	

	
LUKOSTŘELBA	
	

Open	

Golf	 Masters	 Golf	Resort	Kaskáda	
Na	Golfu	1772,	664	34	Kuřim,	Brno 

Pozn.:	Organizační	výbor	si	vyhrazuje	právo	na	případné	změny	v	jednotlivých	sportech.	

	

Poznámka:	

	 Sporty	lukostřelba	a	golf	budou	otevřeny	pouze	v	případě	dostatečného	zájmu,	případně	jako	klinika.	

Upřesnění	kategorií:	

	 Open	je	otevřená	všem	jedincům	z	cílové	skupiny	–	začínajícím	i	pokročilým	bez	ohledu	na	to,	zda	jsou	

nebo	nejsou	 registrováni	ve	 sportovních	klubech,	 ale	v	 současnosti	mají	 jisté	 tréninkové	zkušenosti	 v	různých	

typech	sportovních	soutěží	a	na	různých	výkonnostních	úrovních.	Soutěží	se	podle	modifikovaných	mezinárodních	

pravidel,	 která	 jsou	 uzpůsobena	 této	 sportovní	 úrovni.	 Přesné	 znění	 pravidel	 bude	 zveřejněno	 v	předběžných	

sportovních	propozicích	nejpozději	22.	3.	2021.	Kategorie	Open	dává	možnost	mládeži	se	zdravotním	postižením,	
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která	 teprve	 začíná	 sportovat	 nebo	 sportuje	 rekreačně,	 setkat	 se	 ve	 „velkém	 sportovním	 světě“	 se	 svými	

sportovními	vzory.	

	 Mixed	zahrnuje	zvláštní	program	určený	pro	společné	aktivity	handicapovaných	a	intaktních	sportovců.	

Tato	kategorie	je	jednou	ze	součástí	inkluzivního	poslání	her.	Je	doporučeno	a	vítáno,	aby	se	do	této	kategorie	her	

zapojil	i	doprovod.		

	 Masters	je	určena	pro	sportovce	se	zdravotní	klasifikací	v	daném	sportu	(např.:	S	10,	TT	7).	

	

Harmonogram	přihlašování	

19.02.2021	 Otevření	1.	kola	přihlášek		
–	přihlášky	podle	počtu	

	

Nahlášení	předběžných	počtů	účastníků	
(sportovci	a	doprovod)	na	jednotlivé	sporty	
včetně	typu	zdravotního	postižení.	

31.03.2021	 Uzavření	1.	kola	přihlášek	 	

07.04.2021		 Zveřejnění	předběžných	
sportovních	propozic	

Organizátor	mj.	oznámí	maximální	počty	
účastníků	pro	jednotlivé	sporty	a	informuje	
účastníky	o	stavu	jejich	přihlášky.	

07.04.2021	 Otevření	2.	kola	přihlášek		
–	přihlášky	podle	jména	

Závazné	přihlášky	–	osobní	údaje,	sportovní	
kategorie,	disciplíny,	informace	o	ubytování,	
stravě,	dopravě	apod.	

16.	05.	2021	 Uzavření	2.	kola	přihlášek	 	
	

Pozn.:	Organizační	výbor	si	vyhrazuje	právo	na	případné	změny	v	časovém	harmonogramu	přihlášek.	

 

www.emilopen.cz/prihlaska 
	

Přihlašování	týmů:	Tuzemští	i	zahraniční	účastníci	 jsou	přijímáni	všichni	do	naplnění	kapacit	
daného	 sportu	 –	 pořadatel	 si	 vyhrazuje	 právo	 na	 redukci	 počtu	 přihlášených	 sportovců	 dle	 limitů	
jednotlivých	sportů.	
	

Limity	sportovců	

Sport	 Ředitel	sportu	
	

Maximální	počet	sportovců	

Atletika		 Petr	Kotyza	 200	

Plavání		 Petr	Vajda	 80	

Stolní	tenis	 Pavel	Vacenovský	 40	

Boccia	 Radek	Procházka	 48	

Bocce	 Alena	Skotáková	 70	
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Harmonogram	her	
Úterý	 22.	06.	2021	 Celý	den	 Příjezdy	zahraničních	týmů	

Středa	 23.	06.	2021	
Dopoledne	 Příjezdy	zahraničních	a	českých	týmů	

Odpoledne	 Slavnostní	zahajovací	ceremoniál	

Čtvrtek	 24.	06.	2021	
Do	15	hodin	 Sportovní	soutěže	

Odpoledne	 Doprovodný	program	

Pátek	 25.	06.	2021	
Do	15	hodin	 Sportovní	soutěže	

Večer	 Závěrečný	ceremoniál	

Sobota	 26.	06.	2021	
Dopoledne	 Doprovodný	program	

Odpoledne		 Odjezdy	

Neděle	 27.	06.	2021	 Dopoledne	 Odjezdy	

Pozn.:	Organizační	výbor	si	vyhrazuje	právo	na	případné	změny	v	časovém	harmonogramu	her.	

	

Financování	her			
	 Charakter	akce	je	neziskový	s	cílem	finančně	nezatěžovat	handicapované	účastníky.	Pořadatel	hradí	

sportovcům	 i	 nezbytně	 nutnému	 doprovodu	 ubytování,	 stravu	 	 a	 dopravu	 v	místě	 konání.	 Dále	 je	

domluvena,	ve	spolupráci	s	Českými	drahami,	a.s.,	bezplatná	přeprava	vlaky	ČD	v	rámci	České	republiky.		

	 Poznámka:	Tuzemští	účastníci	mají	výše	uvedené	hrazeno	od	23.	6.	2021	(prvním	jídlem	je	večeře)	do	

26.	6.	2021	 (posledním	jídlem	je	snídaně;	v	případě	účasti	na	doprovodném	programu	končí	pobyt	obědovým	

balíčkem).	Mimo	uvedené	dny	si	hradí	účastníci	ubytování	a	stravu	sami	(rezervace	probíhá	přes	organizátora).		

	
Co	nás	čeká?	

	 Ve	 spojitosti	 s	hrami	 je	 pro	Vás	 a	 širokou	 veřejnost	mimo	vlastní	 sportovní	 soutěže	plánována	 řada	

promo	 akcí	 za	 účasti	 významných	 osobností	 z	oblasti	 sportu,	 kultury	 a	 politického	 života,	 při	 kterých	 budou	

propagovány	nejen	evropské	hry,	ale	i	sport	handicapovaných	jako	takový.	

ü Zahajovací	 ceremoniál	 bude	 představovat	 malý	 jednodenní	 festival	 sportu	 handicapovaných	 –	

zahajovací	 ceremoniál	 s	 průvodem	 vlajkonošů,	 představení	 jednotlivých	 týmů,	 ukázky	 jednotlivých	 sportů,	

prezentace	místních	sportovních	klubů	a	neziskových	organizací.	

ü Na	 sportovištích	 a	 při	 sportovních	 kláních	 samotných	 bude	 návštěvníkům	 nabídnuta	 možnost	

vyzkoušet	si	sportovní	aktivity	handicapovaných.	Cílem	je	nabídnout	sportovním	fanouškům	i	rodinám	s	dětmi	

atraktivní	sportovní	program	a	samotným	sportovcům	dopřát	tu	správnou	atmosféru	plných	tribun.	

ü Soutěžení	 s	mistry	 –	 účastníci	 budou	 mít	 možnost	 zazávodit	 si	 přímo	 na	 sportovištích	 s	mistry,	

medailisty	 či	 reprezentanty	 vrcholových	 soutěží	 handicapovaných.	 Účastníci	 tak	 získají	 inspiraci	 tyto	 vzory	

následovat	a	budou	moci	čerpat	z	jejich	zkušeností	i	doporučení	pro	zapojení	do	daného	sportu.	

ü Závěrečný	 ceremoniál	 –	 slavnostní	 a	 prestižní	 událost	 s	předáváním	 cen	 nejlepším	 sportovcům	

doplněná	o	bohatý	program.	
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Poslání	Emil	Open	
ü Možnost	porovnat	si	síly	v	různých	sportovních	disciplínách	a	seznámit	se	se	sportem	na	vyšší	

úrovni.	U	většiny	zúčastněných	se	bude	 jednat	o	první	kontakt	 se	 sportovci	 z	 jiných	zemí	a	 se	 soutěžením	na	

mezinárodní	úrovni.	Díky	intenzivnímu	sportovnímu	zážitku	podpoří	hry	nejen	sportovní,	ale	i	osobnostní	rozvoj	

handicapovaných	účastníků.	Kromě	sportovního	klání	se	bude	jednat	převážně	o	příležitost	přátelského	setkání	

mladých	lidí	s	handicapem	z	různých	evropských	zemí.	

ü Umožnit	amatérským	handicapovaným	sportovcům	zúčastnit	se	závodů	a	setkat	se	tak	se	vzory	

z	řad	výkonnostních	sportovců.	Velký	motivační	potenciál	má	předpokládaná	účast	týmů	až	z	20	zemí	Evropy.	Díky	

soutěžím	 podle	 sportovních	 pravidel	 a	 v	kvalitním	 sportovním	 prostředí	 mohou	 sportovci	 zažít	

nezapomenutelnou	atmosféru	medailového	dekorování	s	veřejným	oceněním	vlastních	výkonů.	

ü Maximální	 podpora	 sociální	 inkluze	 dětí	 a	 mladých	 lidí	 se	 zdravotním	 postižením,	 a	 to	

prostřednictvím	sportovních	aktivit	 určených	pro	 smíšené	 týmy	mladých	 lidí	 s	postižením	a	 intaktní	mládeže.	

Dalším	 výrazným	 prvkem	 podporujícím	 sociální	 začlenění	 handicapovaných	 je	 aktivní	 zapojení	 dobrovolníků	

z	řad	žáků	a	studentů	běžných	škol.	

ü Přiblížení	 sportu	 handicapovaných	 široké	 veřejnosti	 s	cílem	 odbourávat	 předsudky	 a	 bariéry.	

V	České	republice	žije	přes	jeden	milion	osob	se	zdravotním	postižením.		Toto	téma	často	není	ze	strany	veřejnosti	

vnímáno	pozitivně	a	není	mu	věnována	dostatečná	pozornost.		

	

Představení	pořadatele	
	 Emilova	 sportovní,	 z.s.	 je	 spojek	 založený	 Nadačním	 fondem	 Emil	 za	 účelem	 podpory	 rozvoje	

pohybových	 aktivit	 veřejnosti	 a	 osob	 se	 zdravotním	 postižením,	 pořádání	 sportovních	 akcí	 a	 zakládání	

sportovních	klubů.	

	 Nadační	 fond	 Emil	 je	 nezisková	 organizace,	 která	 pomáhá	 dětem	 a	 mladým	 lidem	 se	 zdravotním	

postižením	sportovat,	a	to	především	formou	přímé	finanční	pomoci.	Nadační	fond	do	dnešního	dne	podpořil	přes	

osm	tisíc	individuálních	sportovců	i	sportovních	klubů.		

Nadační	 fond	 Emil	 má	 zkušenosti	 s	finančním	 i	 projektovým	 vedením	 mezinárodně	 významných	

projektů,	které	vždy	realizoval	s	vyrovnaným	rozpočtem.	
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Zkušenosti	pořadatele	s	pořádáním	mezinárodních	sportovních	událostí	

2020	–	Evropské	hry	handicapované	mládeže	Emil	Open		

počet	účastníků:	297,	počet	zemí:	3	(Na	hry	se	přihlásilo	celkem	rekordních	953	účastníků	z	16	zemí	Evropy.	

V	důsledku	pandemie	řada	organizací	svoji	účast	zrušila.)	

2019	–	Evropské	hry	handicapované	mládeže	Emil	Open		

počet	účastníků:	824,	počet	zemí:	17		

2018	–	Evropské	hry	handicapované	mládeže	Emil	Open		

počet	 účastníků:	 403,	 počet	 zemí:	 16	 (Na	 hry	 se	 přihlásilo	 celkem	 917	 účastníků	 z	 18	 zemí	 Evropy.	

Na		základě	nucené	redukce	byl	počet	snížen.)	

2017	–	Evropské	hry	handicapované	mládeže	Emil	Open		

		 	počet	účastníků:	710,	počet	zemí:	16		

2016	–	Světové	hry	handicapované	mládeže/IWAS	U23	World	Games	Prague	2016		

			 počet	účastníků:	398,	počet	zemí:	30	

2013	–	Mezinárodní	hry	handicapované	mládeže		

																	 počet	účastníků:	350,	počet	zemí:	11	

2012	–	Hry	Evropského	paralympijského	výboru	pro	mládež		

																	 počet	účastníků:	400,	počet	zemí:	14	

2011	–	Evropské	hry	handicapované	mládeže		

																 	počet	účastníků:	425,	počet	zemí:	13	

2010	–	Hry	handicapované	mládeže		

																				počet	účastníků:	532,	počet	zemí:	10	

2009	–	Hry	handicapovaných	talentů		

	 konané	jako	pilotní	projekt	Nadačního	fondu	Emil,		účast	přes	280	sportovců.	
	

	

Těšíme	se	na	Vás	v	červnu	v	Brně!	😊"#$%	


