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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	 Zimním	 Česko-

rakouským	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.	

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

získat	tolik	důležité	a	mnohdy	chybějící	sebevědomí.	

 

PŘEDSTAVENÍ	PROJEKTU	
	

Název	projektu:		 Dny	bez	bariér,	vedený	pod	číslem	ATCZ225	

Termín	realizace:	3/2020–2/2022	

Partneři:		 Emilova	sportovní,	z.s.,	Česká	republika		

	 Österreichischer	Behindertensportverband,	Rakousko	

Cíl	projektu:		 Vybudování	platformy	na	podporu	sportovních	aktivit	pro	osoby	s	postižením	

Název	aktivity:		 Vybudování	nové	tradice	zimních	her	handicapované	mládeže	Emil	Open		

Termín	konání	1.	Zimních	her:		 13.	–	17.	ledna	2021	

	

Pořadatelé:		 Emilova	sportovní,	z.s.,	Česká	republika		

	 Österreichischer	Behindertensportverband,	Rakousko	

Místo	konání:		 České	Budějovice,	Lipno	nad	Vltavou	/	Česká	republika	

	

	
	

	

	

	

winter.emilopen.cz	
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Představení	pořadatelů	

	 Emilova	 sportovní,	 z.s.	 je	 spolek	 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.	Do	roku	2003	se	jednalo	o	projekt	

Emil	Českého	paralympijského	výboru.	V	roce	2009	byl	projekt	oficiálně	prohlášen	Nadačním	 fondem	

Emil.	Nadační	fond	do	dnešního	dne	podpořil	přes	osm	tisíc	individuálních	sportovců	i	sportovních	klubů.		

	 Österreichischer	 Behindertensportverband je	 zastřešující	 organizace	 rakouských	 sportovců	 s	

postižením.	OBSV	má	zkušenosti	s	finančním	i	projektovým	vedením	akcí,	které	se	zabývají	pořádáním	

sportovních	aktivit	pro	zdravotně	postižené.	Společnost	skrze	tyto	aktivity	pomáhá	handicapovaným	lépe	

se	vyrovnat	s	každodenními	úkoly,	zvyšuje	mobilitu	a	kvalitu	života	a	vytváří	pocity	úspěchu.	Díky	sportu	

se	 osoby	 se	 zdravotním	 postižením	 cítí	 bezpečněji,	 sport	 posiluje	 jejich	 sebevědomí	 a	 tím	 obecně	

napomáhá	soužití	lidí	se	zdravotním	postižením	a	bez	něj.	

	

Představení	projektu	

Zimní	Česko-rakouské	hry	handicapované	mládeže	Emil	Open	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.		

	

Hlavní	cíle	projektu	

ü Vybudování	platformy	na	podporu	sportovních	aktivit	pro	osoby	s	postižením	

Hlavní	poslání	projektu	

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	Česka	a	Rakouska.	

ü Umožnit	amatérským	handicapovaným	sportovcům	zúčastnit	se	závodů	těchto	rozměrů	a	

setkat	se	tak	se	vzory	z	řad	výkonnostních	sportovců.	Velký	motivační	potenciál	má	účast	řady	

týmů	obou	zemí.	Díky	soutěžím	podle	sportovních	pravidel	a	v	kvalitním	sportovním	prostředí	

mohou	 sportovci	 zažít	 nezapomenutelnou	 atmosféru	 medailového	 dekorování	 s	veřejným	

oceněním	vlastních	výkonů.	
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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.	

Především	u	poúrazových	 zranění	má	 sport	 a	 celková	aktivní	 rehabilitace	významný	podíl	 na	

psychickém	i	fyzickém	stavu	daného	jedince.	

	

Charakter:		 	 přeshraniční	
	

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

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

Sportovní	odvětví:		 Lyžování	 sjezdové	 (stojící,	 třístopé,	 mono-lyže),	 snowboarding,	 běžecké	

lyžování	(všechny	varianty),	sněžnice.	
	

Ukázkové	sporty:	 Para	hokej,	curling	vozíčkářů,	bruslení	a	krasobruslení.	
	

Kategorie:	 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	 různých	 výkonnostních	 úrovních.	 Soutěží	 se	 podle	 modifikovaných	

mezinárodních	 pravidel,	 která	 jsou	 uzpůsobena	 této	 sportovní	 úrovni.	 Tato	

kategorie	dává	možnost	mládeži	se	zdravotním	postižením,	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	doprovod	(trenér,	učitel,	rodinný	příslušník,	

...)	zapojil	do	této	kategorie	her.		
	

	 	



   

 

 

Realizace	projektu	č.	ATCZ225	s	názvem	„Dny	bez	bariér“	je	spolufinancována	z	prostředků	Evropského	fondu	pro	regionální	rozvoj.	
 
 
 

 
 

  

 

Místo	konání	akce	

Pro	 konání	 Zimních	her	 byl	 zvolen	 Jihočeský	 kraj,	 který	nabízí,	 i	 díky	 spolupráci	 s	Jihočeskou	

univerzitou	a	Ski	areálem	Lipno,	vhodná	bezbariérová	sportoviště	a	ubytovací	kapacity.	
	

• sjezdové	lyžování,	snowboarding,	běžecké	lyžování,	sněžnice	

Skiareál	Lipno,	382	78	Lipno	nad	Vltavou,	www.lipno.info		

• ukázkové	sporty,	zahajovací	ceremoniál	a	bohatý	doprovodný	program	

České	Budějovice,	Lipno	nad	Vltavou	

	

Harmonogram	přihlašování	(rámcový)	

04.11.2020 Otevření 1. kola přihlášek  

– přihlášky podle počtu 

Nahlášení předběžných počtů účastníků 
(sportovci a doprovod) na jednotlivé sporty včetně 

typu zdravotního postižení. 
20.11.2020 Uzavření 1. kola přihlášek  

23.11.2020 Otevření 2. kola přihlášek  

– přihlášky podle jména 

Závazné přihlášky – osobní údaje,  
sportovní kategorie, disciplíny,  

informace o ubytování, stravě, dopravě apod. 

23.11.2020 Zveřejnění sportovních 
propozic 

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

stavu jejich přihlášky. 
21.12.2020 Uzavření 2. kola přihlášek  

	

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

	

Časový	harmonogram	(předběžný)	

Středa	 13.	1.	 Dopoledne	 Příjezdy	

Odpoledne	 Slavnostní	zahajovací	ceremoniál	

Čtvrtek	 14.	1.	 Do	15	hodin	 Sportovní	soutěže	

Odpoledne	 Doprovodný	program	

Pátek	 15.	1.		 Do	15	hodin	 Sportovní	soutěže	

Večer	 Závěrečný	ceremoniál	

Sobota	 16.	1.	 Dopoledne	 Doprovodný	program	

Odpoledne		 Odjezdy	

Neděle	 17.	1.	 Dopoledne		 Odjezdy	

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

Zimní	hry	jsou	spolufinancovány	z	prostředků	Evropského	fondu	pro	regionální	rozvoj	z	projektu	

č.	ATCZ225	s	názvem	„Dny	bez	bariér.“		

Charakter	akce	 je	neziskový,	s	cílem	finančně	nezatěžovat	handicapované	účastníky.	Pořadatel	

hradí	sportovcům	i	doprovodu	ubytování	a	stravu.	V	jednání	je	také	partnerství	s	Českými	drahami,	a.s.,	

pro	dopravu	v	rámci	České	republiky.		

	

Publicita/doprovodné	akce	

	 Na	zviditelnění	sportu	handicapovaných	klademe	zásadní	důraz.	Publicitu,	kterou	chceme	tomuto	

tématu	věnovat,	plánujeme	jako	nepřehlédnutelnou	a	masivní.	Zimní	hry	jsou	skvělou	propagací	Česko-

rakouské	 přeshraniční	 spolupráce,	 díky	 které	 můžeme	 umožnit	 velké	 sportovní	 zážitky	 lidem	 se	

zdravotním	postižením.	

	 Ve	 spojitosti	 s	hrami	 je	 pro	 širokou	 veřejnost	 plánována	 řada	 doprovodných	 akcí	 za	 účasti	

významných	osobností	z	oblasti	sportu,	kultury	a	politického	života,	při	kterých	budou	propagovány	nejen	

Zimní	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	soutěží	Open	a	Mixed	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.	

ü Slavnostní	večer	pro	partnery	–	společné	setkání	partnerů	se	zástupci	týmů.	Bude	se	jednat	o	

ocenění	a	poděkování	těm,	kteří	přispěli	k	organizaci	1.	ročníku.	

ü Přijetí	představiteli	municipalit	–	prestiž	a	vážnost	celé	sportovní	události	bychom	chtěli	dodat	

i	přijetím	zástupců	týmů	u	představitelů	města	a	kraje.		
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Maximální	pozitivní	publicity	projektu	a	podpory	partnerů	bude	dosaženo	také	díky	webovým	

stránkám	 her	winter.emilopen.cz,	 dále	 efektivního	 využití	 sociálních	 sítí	 a	 pravidelného	 informování	

médií	 a	 novinářů	 prostřednictvím	 vydávaných	 tiskových	 zpráv	 a	 tiskových	 konferencí.	 Také	 budou	

využity	propagační	předměty	(pamětní	medaile,	trička	apod.)	a	venkovní	nosiče	(BLB,	CLV,	MHD,	plakáty,	

letáky	aj.).	

Generální	mediální	partneři	1.	Zimních	Česko-rakouských	her	handicapované	mládeže	Emil	Open	

–	 televize,	 rádio,	 deník	 –	 jsou	 v	 jednání.	 Využity	 budou	moderní	 internetové	 technologie,	 např.	 přímý	

online	přenos	sportovních	klání	a	doprovodného	programu.	

	

	

Pavel	Zbožínek	

Prezident	organizačního	výboru	
 

 


