
ZÁPISKY Z BUDVY PODRUHÉ
ANEB ÚVODNÍ TŘETINU MÁME ZA SEBOU

Hned druhý den evropského šampionátu (nepočítáme-li den příjezdu) nám přímořské počasí 
ukázalo  svou  stinnou  stránku.  Již  v noci  z neděle  na  pondělí  pršelo  a  silné  deště  poté 
pokračovaly  téměř  celé  pondělí.  Všude  kolem  bylo  spoustu  vody  a  leckde  se  dokonce 
vytvářely malé rybníčky. Celé řady dětí se při příchodu do hracího sálu přezouvaly, poněvadž 
měly boty po desetiminutovém přechodu z hotelu do sportovní haly totálně promočené. Když 
se druhý den ráno opět objevilo sluníčko, domníval jsem se, že deště máme za sebou. Bohužel 
kolem poledne opět začaly kapky bubnovat a lijáky (naštěstí už pouze příležitostné) se ještě 
jednou ozvaly...

Bodová  nadílka  druhého  kola  už  nebyla  tak  štědrá,  jako  na  úvod  turnaje.  Především  se 
výrazně  zvýšil  počet  remíz,  kterých  jsme  ve  druhém kole  měli  plných  sedm.  K tomu  se 
přidaly pouze tři výhry, což znamenalo celkový zisk 6,5 bodu, znamenající –2 a v celkovém 
průběžném součtu  +2. Z pěti  proher asi nejvíc mrzela Tadeášova,  který se pokoušel lámat 
vyrovnanou pozici, až ji bohužel zcela „dolámal“...

Nyní na chvíli odbočím od šachů a sepíšu několik základních informací o letošním pořadateli 
ME mládeže,  tj.  Černé  Hoře.  Samostatný  stát  Černá  Hora  vznikl  v roce  2006,  a  to  díky 
občanskému referendu, které rozhodlo o odtržení Černé Hory ze společenství Srbsko a Černá 
Hora, které vzniklo roku 2003. Je to jeden z nejmenších států Evropy, a to jak rozlohou, tak i 
co se týče počtu obyvatel. Těch je v celé Černé Hoře pouze cca 660 000, tedy mnohem méně, 
než je například v našem hlavním městě Praze. Hlavním městem Černé Hory je Podgorica, 
která  má  přibližně  175  000  obyvatel.  Rovněž  hustota  zalidnění  je  velmi  nízká:  na  jeden 
čtvereční kilometr připadá cca 50 obyvatel. (Pro srovnání: ČR má na kilometr čtvereční cca 
130 obyvatel).  To je  dáno mimo jiné  tím,  že Černá  Hora je  velmi  hornatý  stát  (nejvyšší 
vrcholy mají přes 2500 m. n. m.) a také tím, že byl prohlášen „ekologickým státem“ a nachází 
se zde pět národních parků. Hlavní jazykem je černohorština, která je psaná jak klasickou 
latinkou, tak i místy azbukou. Měnou Černé Hory je už od roku 2003 euro, žádnou vlastní 
měnu Černohorci nemají.  Černá Hora je také kandidátským státem pro vstup do Evropské 
unie.  Je  však  otázkou,  jak  brzo  se  jí  to  podaří,  z ekonomického  hlediska  je  totiž  jedním 
z nejchudších států Evropy (ačkoliv v současné době se její ekonomika pomalu zlepšuje a 
například zde v Budvě není příliš znát, že by to byla zrovna chudá země...:)).

Z prvního kola jsem vybral jako ukázku ze hry českých nadějí pěknou malou kombinaci Thai 
Dai Vana Nguyena.

Nguyen – Borisovsky, pozice po 21...Da4



Náš  reprezentant  si  v  pozici  na  diagramu  správně  uvědomil,  že  černá  královna  je  příliš 
vzdálena od královského křídla,  čehož pěkně využil  pomocí  oběti  kvality po  22.Vxf6!  Po 
22...gxf6 23.Dg3+ Kh8 24.Jxf7+ Vxf7 25.Sxf7 bílý totiž získal obětovaný materiál zpět i s 
úroky.  Černý  se  nyní  mohl  trochu  déle  bránit  po  25...Vf8,  ale  usnadnil  bílému  realizaci 
převahy tahem 25...Sd5, načež Van pokračoval naprosto přesně  26.Sxd5 26...cxd5 27.Dd6! 
Dc6 28.Dxc6  bxc6  a po  29.Vb1  Ve8 30.Kf2  rutinovaně  dokázal,  že  zdaleka  ne  všechny 
věžové koncovky jsou remis. V této má totiž bílý nejen pěšce navíc, ale zejména aktivnější 
obě dvě figury. Výhra je tudíž pouze otázkou času. (Bílý zvítězil ve 45. tahu).
1-0

Ve třetím kole  se  ovšem naši  reprezentanti  a  naše reprezentantky vytáhli  k fantastickému 
výkonu, když z patnácti partií získali vynikajících 11 bodů, tudíž +7, což v celkovém součtu 
znamená již  +9! Obzvláště potěšitelné je to u  Thai Dai Vinha Nguyena v H8, který jako 
jediný  z české  výpravy drží  stoprocentní  výsledek.  Půlbodovou ztrátu  pak  mají  ve  svých 
kategoriích Thai Dai Van Nguyen, Nela Pýchová a Tomáš Kraus.

Průběžné pořadí české výpravy po třetím kole
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