
ZÁPISKY Z BUDVY POČTVRTÉ
ANEB VSTUPUJEME DO ZÁVĚREČNÉ TŘETINY

Volný den máme za sebou. Někteří jej strávili vyloženě relaxačně (kupříkladu procházkou po 
městě či po pláži), nicméně polovina výpravy se vydala mimo Budvu na několikahodinovou 
projížďku lodí. Dle vlastních slov zúčastněných byla plavba velmi pěkná a příjemná, pouze ke 
konci cesty byli povětšinou všichni promrzlí jako králíci v ledničce...:)

Ještě  než  přejdu na další  šachové boje,  vrátím se krátce  ke čtvrtému kolu,  ve kterém se 
našemu  reprezentantovi  v kategorii  H8  Viktoru  Přibylovi  podařilo  sehrát  velmi  pěknou 
miniaturku  proti  Srbovi  Koprivicovi.  Z pohledu  soupeře  je  tato  krátká  partie  nádhernou 
ukázkou na téma „jak se šachy opravdu hrát nemají“...

Viktor Přibyl – Petar Koprivica
ME mládeže 2013, H8, 4. kolo

1.d4 f5 2.c4

2...d5? Černý zřejmě úplně zapomněl zahrát e6, bez čehož postup d5 ve spojení s tahem f5 
samozřejmě zcela ztrácí smysl. 
3.cxd5 Dxd5 4.Jc3 Tempo! 
4...De6?! 5.d5! Další tempo! 
5...De5?! 6.Jf3! Ještě jedno! 
6...Df6 7.Sg5! A znovu a zase!:) Černý se svou dámou zachází opravdu velmi nepěkně...
7...Dg6 8.e3 Už teď je jasné, že černý stojí špatně. Přesto partie skončí až nečekaně rychle.
8...e6?! Poučka: „Má-li soupeř náskok ve vývinu, neotevírej hru!,“ černému evidentně vůbec 
nic neříkala. 8...Sd7!? 
9.Se2 exd5? Viz výše...:) 
10.Jxd5+-



V tuto chvíli již černý nemůže zabránit velkým materiálním ztrátám. Pročež si raději nechal 
dát mat...:) 
10...c6  Nicméně  také  po  o  maličko  lepším  10...Sd6  stojí  černý  špatně.  Bílý  má  několik 
dobrých pokračování, ale úplně nejsilnější je 11.Jf4! Df7 (11...Sxf4 12.Dd8+ Kf7 13.Sxf4+- a 
bílý má příliš mnoho hrozeb.)  12.Je5! Df8  (12...Sxe5 13.Dd8#)  13.Sh5+ g6 14.Jfxg6 hxg6 
15.Sxg6+ s totální dominancí bílých figur. 
11.Jc7+ Kf7 12.Je5#

Pokud  bychom čistě  teoreticky  oddělali  bílému  tři  těžké  figury  a  bělopolného  střelce  ze 
šachovnice, byl by závěr partie pěknou paralelou Anderssenovy Nesmrtelné...:) 
1-0

Šesté  kolo  přineslo  solidní  celkový  výsledek  8  bodů (stejně  jako  v kole  pátém),  což 
v celkovém součtu znamená  +9. Potěšitelné je zejména to, že zvítězili všichni tři naši lídři, 
kteří tak po šestém kole zaujímají průběžné  třetí (Nela Pýchová v D14),  čtvrté (Thai Dai 
Vinh Nguyen v H8) a  páté místo (Thai Dai Van Nguyen v H12), což je výborné! Níže si 
pak také můžete prohlédnout společnou fotografii celé české výpravy (myšleno hráčů plus tří 
oficiálních trenérů).
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