
Hodnocení 

II. Mistrovství Evropy v šachu neslyšících mužů 
XXIV. Evropský pohár klubů v šachu neslyšících 

VII. Mistrovství OPEN ICCD v šachu neslyšících žen 
15. – 21. července 2019 

Lvov  – Ukrajina 
 

II. Mistrovství Evropy neslyšících mužů, XXIV. Evropský pohár klubů neslyšících a VII. OPEN ICCD v šachu žen se 
konalo 15. - 21. července 2019 v hotelu VOLTER, Lipinsky Street 60A, Lvov.  
 
Účastníci: 
Mistrovství Evropy mužů: Milan Orság 
Klub: I. PSKN Praha - Jaroslav Schmid, Jiří Císař  (kapitán), Anna Rývová a Martin Benovič  
OPEN ICCD žen:  Eva Borovičková 
 
1. skupina – Císař, Schmid, Rývová – odjezd z Prahy 15. července 2019 v 0,15 hodin autem do Lvova. Příjezd do 
Lvova  11,00 hodin. Odjezd ze Lvova v sobotu 21. 7. 2019 v  0,15 hodin, na hranici mezi Ukrajinou a Polskem se 
zdrželi skoro 5 hodin. Do Prahy dorazili kolem 15 hodiny.  
2. skupina – Borovičková, Orság, Benovič – jela autobusem. Z Prahy – Orság,  nástup v Brně – Borovičková a 
Benovič.  Příjezd do Lvova s tříhodinovým  zpožděním. Vystoupili jinde, než bylo uvedeno v itineráři.  Vzhledem 
k neznalosti místní dopravy použili k cestě do hotelu taxi. Návrat do České republiky byl  plánovaný autobusem 
společností NIKOLO dne 21. 7. 2019 v 14,00 hodin, odjezd se  zpožděním  o 1 a půl hodiny. Na hranici mezi 
Ukrajinou a Polskem  zdržení 3 a půl hodiny. Příjezd do Brna v 4 hodiny ráno a do Prahy v 7 hodin ráno.  
 
Ubytování bylo v hotelu  Volter, Lipinsky Street 60A, Lvov.  Hotel se nachází asi 8 zastávek (autobusem) od centra 
města. Je to velký hotel, moderní budova, ale vnitřní dekorace a pokoje i hala jsou jako skutečná stará ruská 
architektura. Měli jsme plnou penzi. Dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou.                                                                         
 
Na zahájení turnaje bylo přivítání. Přivítali nás přední představitelé sportu, města a kraje. V zahajovacím  projevu 
představitelé řekli pár vět o historii města a popřáli nám hodně úspěchů.  Následovalo vystoupení folkové skupiny 
dívek hrající na starý ukrajinský hudební nástroj – bandura, humorná  pantomima a na závěr dva muži foukali do 
dřevěné hole - takzvaný trembit. Přítomna byla televize.  
 

 
 
V úterý 16. července na slavnostním zahájení se konalo představení jednotlivých států. Zúčastnilo se  24 států a 
139 účastníků.   
 



 
 

Odpoledne už se hrálo 1. kolo turnaje. Ke každému zápasu byla pro hráče připravená půllitrová láhev vody od 
ukrajinského sponzora.  Někde se hrálo s elektronickými šachovnicemi a zápasy mužů a žen se vysílaly živě na 
internetu. Tak se mohli diváci dívat doma na internetu na partie šachu. Ne vždy to tak fungovalo. 
Během zápasu mohl fotografovat jen fotograf pověřený pořadatelem.     
 
Mistrovství Evropy v šachu mužů se zúčastnilo 15 států.. Hrálo se švýcarským systémem 7  kol -  90 minut s 
přídavkem  30 sekund. 
Mistrem Evropy neslyšících mužů se stal Yehuda Gruenfeld  z Izraele, na druhém místě se umístil  náš reprezentant 
Milan Orság a třetí místo získal Mateusz  Lapaj z Polska.  
 

 
 

Evropského poháru klubů se zúčastnilo 14 klubů ze 12 států. Hrálo se švýcarským systémem 7  kol -  90 minut s 
přídavkem  30 sekund. 
Evropský pohár klubů získal klub Almaty z Kazachstánu, stříbro získal  klub Lemberg ze Lvova a bronz klub Kachstan 
z Kyjeva – oba kluby z Ukrajiny. Náš klub I. PSKN Praha  se umístil na 9. místě. 
   

http://chess-results.com/tnr450043.aspx?lan=5&art=9&fed=ISR&turdet=NO&flag=NO&snr=1
http://chess-results.com/tnr450043.aspx?lan=5&art=9&fed=POL&turdet=NO&flag=NO&snr=5


 
 

U OPEN ICCD žen se zúčastnily 3 státy – 6 žen. Hrálo se každý s každým - 90 minut s přídavkem 30 sekund. Zlatou 
medaili získala Natalia Hamzovich z Běloruska, stříbro Natalya Gorokhova a bronz Aliya Muratova, obě z 
Kazachstánu. Naše účastnice Eva Borovičková se umístila na bramborovém čtvrtém místě. 
 

 
 
Statistika: 

Příjmení a jméno Účast Celkem 
zápasů 

Výhry Remízy Prohry 

Orság Milan ME – muži 7 4 2 1 

Schmid Jaroslav Klub 7 2 4 1 

Rývová Anna Klub 7 1 5 1 

Císař jiří Klub 7 2 2 3 

Benovič Martin Klub 7 3 2 2 

Borovičková Eva Open  - ženy 5 1 2 2 

 
18. července organizátoři pro účastníky zařídili 3 různé  exkurze – první  byla prohlídka Łyczakowského hřbitova – 
jeden z nejstarších hřbitovů v Evropě, kde odpočívá tisíce slavných lidí: básníci, spisovatelé, skladatelé, vědci, vojáci 
a Židé. Druhá exkurze byla projížďka autobusovým vláčkem po městě a třetí byla exkurze na Vysoký hrad a vyhlídka 
na město Lvov.  
 



Předávání medailí a věčných cen se konalo  na náměstí Rynek ve středu města. Dopravili nás autobusem tam a 
zpět.  Čekalo nás vystoupení folkové taneční skupiny. Byla přítomna televize. Před radnicí stála velká obrazovka a 
promítaly se ukázky  šachového turnaje. Při předávání cen  výhercům pak hrála hymna a na velké obrazovce vlály 
vlajky.  Organizátoři poděkovali za účast. Turnaj proběhl v pořádku.   
 

 
 
Celkově hodnotím naši účast jako velmi dobrou. Ukrajinští organizátoři odvedli velmi dobrou práci.  
 
Účast na  Mistrovství Evropy mužů, Evropského poháru klubů a OPEN ICCD v šachu nám byla umožněna díky 
podpoře  MŠMT,  kterému patří naše poděkování.  
 
  
 
Zapsala: Eva Borovičková 
 
Oficiální webová stránka: http://lviv2019.deafsport.org.ua/ 
Oficiální stránka Facebooku : https://www.facebook.com/EDCC2019 
 
 
 

http://lviv2019.deafsport.org.ua/
https://www.facebook.com/EDCC2019

