
Lekce Luboše Kaválka 
Partie Luboše Kaválka se mi odjakživa líbily. Není divu – hrál vždy ostře, podnikavě, hýřil 
překrásnými kombinacemi, získal spoustu cen za krásu hry. A hlavně – uměl moc pěkně své i 
cizí partie komentovat. Nejen v Československém šachu, ale hlavně ve své šachové hlídce, 
kterou vedl v odborářském listu „Práce“ v letech 1966-1968. Tuto hlídku převzal od Luďka 
Pachmana a pak ji zase, když v roce 1968 po vstupu „spojeneckých vojsk“ emigroval do USA, 
„vrátil“ na čas Pachmanovi. V roce 1990 jsem se pokusil ty krásné partie shromáždit a 
„projednat“ s velmistrem Kaválkem jejich případné zveřejnění. Jak dopadl tento první pokus 
– viz dále... 
  
Setkání s Lubošem Kaválkem (1990) 
 
Ve čtvrtek 30. srpna 1990 jsme se vypravili s panem Vykydalem, manžely Kosinovými a p. 
Grubrem na šachový turnaj velmistrů Praha 1990. Jeli jsme vozem, který p. Vykydal na 
příhodném místě u Vltavy zaparkoval a pěšky jsme se vydali hledat hotel Intercontinental, 
kde se turnaj hraje. Šli jsme stále po nábřeží, až jsme hotel na Revoluční třídě našli. Chvíli 
jsme hledali ve vestibulu nějakou zmínku o této akci – nic. Obešli jsme přízemí hotelu a 
prohlíželi jsme vybavení recepce a přilehlých bufetů apod. V prodejně upomínkových 
předmětů jsem do Vykydala žduchl: „ Podívej, není to Short?“ A skutečně na stánku s cizími 
novinami si anglický velmistr právě bral „The Guardian“. Jsme tedy na správném místě. Pak 
se Vykydal zeptal recepčního a ten nám ukázal cestu do Kongresového sálu, kde se hraje. 
Vnikli jsme tam a hle: nádherný sál s řadou křišťálových lustrů „modernistického stylu“, asi 
osm řad polokřesel a na malém podiu tři šachové stolky se jmenovkami a nad nimi tři 
demonstrační tabule. Kolem nich chodil velmistr Jansa a nad čímsi úporně přemýšlel. 
Z krátkého rozhovoru s ním vyplynulo, že připravuje program pro dnešní televizní 
zpravodajství z turnaje. Režisérovi pořadu jsme přenosy pochválili s tím, že se nám docela 
líbí právě ty rozhovory s osobnostmi kolem turnaje. Mezitím do sálu přišel velmistr Kaválek 
v doprovodu mezin. mistra J. Kozmy z Bratislavy. Pozdravil jsem oba hráče, podal si s nimi 
ruce a představil jsem se Kaválkovi. Ten dal najevo, že o mně ví, ale omluvil se, že teď 
ukazuje Kozmovi „zákulisí“ turnaje a že se mi bude věnovat za chvíli. Mezitím jsme 
s Vykydalem prohlíželi chodbu, kde byla turnajová tabulka, pěkný plakát, vyvěšené 
informace atd. Když se Kaválek s Kozmou rozloučili, přišel Kaválek na chvíli k nám. Řekl 
mi: „Když jste šachový historik, nepište nesmysly. Turnaj v Montrealu neorganizovala 
kanadská šachová federace, ale na tu myšlenku jsem přišel já spolu s režisérem Ivanem 
Passerem.“ Ptal jsem se, kde že takové věci píši a on řekl, že to bylo v Československém 
šachu. Po tomto nepříjemném úvodu bylo pro mne těžké pokračovat v zamýšleném 
konzultování své knížky o Kaválkovi, kterou připravuji. Řekl jsem, že právě v zájmu 
odstranění takových chyb a nepřesností z jeho životopisu bychom si měli tak na hodinku 
někde sednout a popovídat si. Kaválek odmítavě zamával rukama: má prý velice málo času, 
organizuje celý turnaj Praha 1990 a ještě musí taky hrát. Z mých záměrů tedy bohužel sešlo. 
Do hovoru se vmísil Vykydal a řekl Kaválkovi, že by neměl odmítat spisovatele, který chce o 
něm psát. Kaválek řekl: „Vy patrně především jako historik používáte sovětské materiály, 
že...“. Na to jsem opáčil, že je těžké sehnat věci ze západu a že by mi stačilo, kdyby mi poslal 
pár svých nejlepších partií, které glosoval v amerických časopisech v xeroxových kopiích. 
K tomu se Luboš nevyjádřil... Pak mu Vykydal připomněl, jak spolu hráli na mistrovství 
ČSSR 1968 v Luhačovicích a zeptal se ho na článek v Lidových novinách (Rozhovor 
s Lubošem Kaválkem) a na epizodu z mistrovství republiky 1963, o níž se tam hovoří. 
Kaválek řekl: „Můžete se zeptat řady lidí, ti viděli, jak jsme se s Pachmanem málem porvali. 
Museli nás oba držet, abychom se na sebe nevrhli...“ (Jednalo se tehdy o to, že naši přední 
velmistři navrhovali na MR 1963 Kaválkovi domluvit si předem své partie za remízu). Pak 
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zase někam Kaválek odběhl za organizačními záležitostmi (mezitím parafoval vrchnímu 
účtenky za kávu a Coca-Coly, které včera velmistři při hře zkonzumovali) a znovu jsme se 
setkali u tabule s výsledkovou tabulkou. Vykydal upozornil na chybu ve jméně Ftáčníka (je 
tam napsáno Ptáčník) na plakátu soutěže. Kaválek vysvětlil, že plakát nechal vytisknout 
v Londýně (u nás by to nikdo nestihl?!) a že za chybu se Luboši Ftáčníkovi omluvil a že 
v příštím ročníku turnaje, který se možná bude hrát v Bratislavě, bude jeho jméno určitě 
uvedeno bez chyby. Naposledy jsme s Kaválkem mluvili opět v hracím sále, kde jsem se mu 
pokusil ukázat první část své práce o něm, kterou jsem týden předtím pilně sestavoval (Lekce 
Luboše Kaválka, nejlepší partie čechoamerického velmistra z let 1958-1972). Kaválek 
brožuru prolistoval, vzpomněl si na „italskou“ s Kantou v r. 1958 (to bylo v mistrovství 
dorostu, že) a řekl ano, to je většinou opsáno z Čs. šachu. Pak se znovu podíval na titulní list a 
než jsem mu mohl vysvětlit, proč končím rokem 1972, řekl: „A na druhý díl napište: Po roce 
1972 Kaválek zemřel...“. Vznikla menší debata, jak to myslí a dozvěděli jsme se, že hrál 
naposledy vážný turnaj v Subotici 1987 (byl to mezipásmový turnaj, ze kterého po 6. kole K. 
vystoupil), nyní že už hraje pouze partie v Bundeslize, ale že to létání přes oceán je velmi 
vysilující. Problémy s „aklimatizací“ prý řeší dietou podle nějakého populárního lékařského 
spisu. „Víte, že jsem přeletěl moře už nejméně třistakrát?“ povzdechl si. Chvíli jsme si ještě 
povídali o těchto záležitostech, ale pak se Kaválek omluvil a odešel. Nestačil jsem z něho 
vymámit autogram, ani nějaký příslib spolupráce na své knížce o něm a byl jsem zklamán... 
Během partií jsem Kaválka viděl prakticky celou dobu, ale již jsem se pochopitelně 
neodvažoval ho rušit. – Epizod ze 3. kola (setkání s přáteli: dr. Veselý, J. Maršálek, Běták, 
Nun st., Česal, Vokáč, ing. Karel, dr. Doležal, dr. Smolka, Znamenáček, Bureš atd.) je mnoho, 
stejně jako dojmů ze hry velmistrů, resp. jejich chování u partie a různých postřehů šachově-
nešachových. Např. po sále chodil vm Pachman (ten mne ovšem vůbec nezaregistroval – ač si 
dopisujeme), ale přesto nejpříznačnější mi připadá epizoda s Hortovým pokusem vyjít 
z chodby na toaletu. Dobře charakterizuje neobyčejnou osobnost tohoto hráče. Z chodby sálu 
vedou ven čtyřkřídlé dveře. Jedny z nich byly stále otevřeny a jimi pochopitelně všichni 
(hráči, návštěvníci, personál) procházeli. Ne tak zamyšlený Hort. Nejprve zkusil otevřít jedny 
zavřené dveře, pak druhé, pak se zarazil a nakonec neprošel volným prostorem, ale odtlačil 
rukou třetí zavřené dveře! Připadalo mi to značně excentrické... – Všichni (kromě p. Grubra) 
jsme nakoupili všemožné suvenýry (bulletiny, programy, fotky, příležitostné obálky a 
koresponďáky, karikatury účastníků na pohlednicích), Kosina a Vykydal dokonce vymámili 
z Modra plakát turnaje (údajně na Kaválkovu přímluvu, jinak se neprodává – byl určen 
„úspěšným účastníkům simultánky s mistrem Vokáčem“) a Vykydal nechal na poště všechny 
naše suvenýry orazítkovat příležitostným razítkem turnaje. – Domů jsme se vrátili kolem 
jedné hodiny ráno – ale stálo to zato. Mimochodem – na turnaji se nevybírá žádné vstupné! 
(Zaznamenal 31.8.1990 Jan Kalendovský)   
 
 
 Praha 1990 1 2 3 4 5 6 Body Los 
1 Timman Nizo - x x 1 1 1 4  
2 Short Anglie x - x x 1 1 3x  
3 Ftáčnik ČSSR x x - x x 1 3  
4 Kaválek USA 0 x x - x x 2  
5 Hort ČSSR 0 0 x x - x 1x  
6 Smejkal ČSSR 0 0 0 x x - 1  
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Junek - Kaválek,L [B20] 
Praha /II.etapa/, 1958 
[Kaválek] 
1.e4 c5 2.Je2 e6 3.e5? Jc6 4.f4 f6 5.d4 cxd4 6.Jxd4 fxe5 7.Jxc6 bxc6 8.Dh5+ g6 9.Dxe5 Jf6 
10.Sd3 d6 11.Dc3 Sd7 12.0–0 Db6+! 13.Kh1 Sg7   14.Se3  
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 (Kdyby černý dovolil bílému, aby se tahy Jd2 a Vae1 vyvinul, nestál by dobře. Na 
nedostatečném vývinu bílého založil však černý následující kombinaci) 14...Dxe3!! 15.Sxg6+ 
hxg6 16.Dxe3 Vxh2+! 17.Kg1 Jg4 18.Dd3 0–0–0 19.Vf3 Vdh8 20.Kf1 (Nešlo 20.Vh3 pro 
elegantní 20...Vh1+!! 21.Kxh1 Vxh3+! 22.Dxh3 Jf2+–+) 20...e5! 21.Dxd6 20.Dxg6 Sh6 
21.Vg3 V8h4 s velmi ostrou hrou. Bílý nemůže dokončit vývin pro Vh1+. /Ale když je Sh6, 
nemůže věž 8 na h4 - pozn. JK/) 21...exf4! 22.Vb3 (Hrozí jednotahový mat, ale...) 22...Je3+! 
(...černý přijde dříve) 23.Vxe3 (Např. 23.Ke2 Vxg2+ 24.Kf3 Vh3+ 25.Kxf4 Jd5+ 26.Ke4 
Sf5# mat) 23...fxe3 (V této posici bojuje dáma marný boj proti dvěma věžím a dvěma 
střelcům, protože pro Vh1+ se nemůze bílý na dámském křídle vyvinout. Hrozí Sxb2 a po 
25.c3 Vh1+ 26.Ke2 Ve8 s hrozbou Sg4+ a vyhraje) 24.Jc3 Vh1+ (Luboš Kaválek - 
Československý šach 1958, 101) 0–1 
 
 
 
Kaválek,L - Janata,M [C02] 
Praha ch. dorost (11), 1959 
[Kaválek] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Dg4 (Tehdy jsem určitě četl Nimcovičův Můj systém) 4...f5 5.Dg3 
cxd4 6.Jf3 Jc6 7.Sd3 Dc7 8.0–0 Jge7 9.Ve1 a6 10.h4 Jb4 11.Sf4 Sd7 12.Jxd4 Jxd3 13.cxd3 
(Dosud jsme možná nehráli v zahájení přesně, teď však partie nabere na obrátkách) 13...Db6 
14.Jb3 Jg6 15.Se3 Db4 (Dvojí úder, který získává pěšce) 16.f4 Se7 17.Df2 Sxh4 18.g3 Se7 
19.Jc3 (Černý získal pěšce, bílý však má ve hře většinu figur a kontroluje dámské křídlo, kde 
se ocitla černá dáma v nebezpečí) 19...Vc8 (Po 19...0–0 20.Jc5 Sc8 21.a3 Da5 by byla dáma 
odříznuta, což by bílému umožnilo zisk kvality po 22.Jxe6! Sxe6 23.Sb6 Sc5 24.Sxc5 protože 
24...Vfc8 25.Sb6 by dokonce vedlo k zisku dámy) 20.Sb6! (Bílý náhle hrozí chytit černou 
dámu tahem 21.Sa5) 20...Sf8 (Tento ústup černého přibrzdí, černý však chce zachránit dámu. 
Po 20...0–0 21.Sa5 bílý vyhraje. Nepomůže ani odevzdání kvality 20...Vxc3?! 21.bxc3 Dxc3 
22.Ved1 0–0 23.Vac1 a bílý je u vesla) 21.Vac1 h5  
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 (Protože černý nemůže rochovat, zkouší uvést věž do hry přes sloupec h. Tato myšlenka 
ovšem narazí na "malou" kombinaci) 22.Jxd5! (Bílý láme obranu černého pomocí oběti 
jezdce v centru, čímž se uvolní k rychlému postupu bílý e-pěšec) 22...exd5 23.e6 Sc6 (Po: 
23...Vxc1 24.exd7+ Kxd7 25.Vxc1 Sd6 26.Jc5+! Sxc5 27.Vxc5 Vc8 28.Vxd5+ Ke6 29.Sc5 s 
mohutným útokem) 24.e7! (Bílý se musí svého pěšce zbavit, aby se otevřel e-sloupec - jinak 
by se mohl černý král za ním schovat) 24...Sxe7 25.Sc5 Da4 26.Sxe7 Jxe7 27.Jc5 Da5 (Po 
27...Db4 28.a3 Db5 29.Dd4 Vh7 30.Vxe7+ Kxe7 31.De5+ Kf8 32.Dxf5+ visí obě věže) 
28.Dd4  
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  28...Dc7? (Lpění na figuře bude drahé. Černý měl rochovat 28...0–0 a po 29.Vxe7 Vf7 
30.Vxf7 Kxf7 31.De5 Ve8! útok odrazit) 29.Dxg7 Vf8 30.Ve5! Dd6 31.Ve6 Dxe6 (Černý 
musí odevzdat dámu, protože po 31...Dc7 32.Vce1 Vf7 33.Dg8+ Vf8 34.Dg5! Vf7 35.Vxe7+ 
Dxe7 36.Vxe7+ Vxe7 je 37.Dg8#. A po 31...Dd8 32.Vce1 Vc7 33.Dg6+ Vf7 vyhrává 34.Vf6) 
32.Jxe6 Vg8 33.De5 Vxg3+ 34.Kf2 Vg4 35.Ve1 (L. Kaválek - Šach-Info 11/2003, 561) 1–0 
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Kaválek,L - Doležal,J [C35] 
Polof. CZE Třebíč (3), 1960 
[Kaválek] 
1.e4 e5 2.f4 (Domnívám se, že králův gambit má význam spíše psychologický, nežli 
praktický. Z tohoto důvodu jsem jej zvolil) 2...exf4 3.Jf3 Se7 4.Sc4 Jf6 5.Jc3 (Nic bílému 
nedává 5.e5 Jg4 6.Jc3 d6 a černý vyrovná. Tahem v textu jsem se zabýval před turnajem. 
Vzniká po něm velmi ostrá hra, ve které žádná z obou stran není bez šance) 5...Jxe4 6.Je5 
Jd6 (Tah doporučený Euwem a Pachmanem. Lepší se zdá Jg5) 7.Sb3 Sh4+ 8.g3 fxg3 9.0–0 
0–0 (9...gxh2+ 10.Kh1 Sf6 11.d4 b6 12.Dh5 Sb7+ 13.Kxh2 g6 14.Dh6 Sg7 15.Jxf7! Sxh6 
16.Jxd6+ cxd6 17.Sf7+ Ke7 18.Sxh6 Dg8 19.Sxg8 a 1–0, Podgorný-Stulík, polof. ČSR 
Šumperk 1956. Pozn. JK) 10.d4 Jc6 11.Dh5 gxh2+ 12.Kxh2 Jxe5 (Těžko říci, co bylo v této 
pozici nejlepší. Na: 12...Jxd4 13.Vf4! Jxb3 14.Vxh4 Dxh4+ 15.Dxh4 Jxa1 16.Jd5 s hrozbou 
17.Jf6+ a 18.Jg4) 13.dxe5 g6 14.Dh6 Je8 (V dané pozici nebylo již nic lepšího. Na 14...Jf5 
/přijde/ 15.Vxf5 gxf5 16.Jd5 Kh8 17.Jf6 Sxf6 18.exf6 Vg8 19.Sxf7 /s dalším 20.Sxg8 21.f7 a 
22.Sg5 a vyhraje. Nyní se černý král vydá na  křížovou pouť/) 15.Sxf7+! Vxf7 16.Vxf7 Kxf7 
17.Dxh7+ Ke6 18.Dg8+ Kxe5 19.Dd5+ Kf6 20.Sh6  
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 (Pozice, kterou bylo nutno dobře ohodnotit při 15. tahu. Nyní již černý nemá obrany) 20...d6 
21.Je4+ Ke7 22.Ve1! (Posledni "těžký" tah v partii. Na Sxe1 23.Sg5+ Kf8 /Kd7 24.Jc5 mat/ 
24.Sxd8 s materiální převahou nebo na Jf6 23.Sg5 Sxg5 24.Jxd6+ a vyhraje) 22...Sf5 23.Sg5+ 
Sxg5 24.Jxd6+ (Nyní na Kd7 25.Jxb7+ Jd6 26.Jc5+ Kc8 27.Dxa8 mat. L. Kaválek - 
Československý šach 1961, 88) 1–0 
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                                         (Luboš Kaválek v roce 1962) 
 
 
Alster,L - Kaválek,L [A31] 
Jablonec ch. ČSSR (1), 1962 
[Pachman] 
1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.Jf3 g6 4.Jc3 Sg7 5.dxc5 (Obvyklejší je postup 5.d5, také 5.e4 přicházelo 
v úvahu) 5...0–0 6.e4 Da5 7.e5 Je4 8.Sd2 Jxd2 9.Dxd2 Jc6 10.Jd5 Dd8! (Na první pohled se 
zdá, že bílý udrží bez námahy pěšce. Kaválkovi se však podaří velmi dobře hru zkomplikovat 
a uplatnit dvojici střelců) 11.0–0–0 b6! 12.cxb6 axb6 13.Kb1 d6 14.De3 (Přehlíží další oběť 
dámy. Lepší se zdá 14.exd6) 14...dxe5!! (Nyní by měl černý po: 15.Jf6+ Sxf6 16.Vxd8 Vxd8 
rozhodující útok, např. 17.Sd3? (17.Se2 Sf5+ 18.Ka1 Jb4–+ nebo 17. a3 Sf5+ 18.Ka2 Vd1 
atd./) 17...Vxd3 18.Dxd3 Sf5–+) 15.Dxb6 Sf5+ 16.Sd3 e4! 17.Dxc6 Da5! 18.a3 Vfb8 19.Jg5 
(Poslední pokus, bílý počítá s pokrač. 19...Vxb2+ 20.Kc1 Dxa3 21.Jxe7+!) 19...Dxa3! 
20.De8+ Vxe8 21.bxa3 exd3 22.Ka2 Va5 23.Vb1 d2 24.Vb4 Sc2 25.Je3 Vxa3+ (L. 
Pachman - Práce 26.8.1962) 0–1 
 
Kaválek,L - Jansa,V [B71] 
Jablonec ch. ČSSR (6), 1962 
[Alster] 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.f4 Jc6 7.Sb5 (Méně známá varianta. 
Obvykle se hrává 7.Jxc6 bxc6 8.e5) 7...Sd7 8.Sxc6 Sxc6 (Pravděpodobně lepší je bxc6. V 
partii Geller-Pogrebysskij, 1949, následovalo: 8...bxc6 9.e5 dxe5 10.fxe5 Jg4 11.e6!? Sxe6 
12.Jxe6 Dxd1+ 13.Jxd1 fxe6 14.Jc3 Jf6 s výhodou pro černého) 9.e5 dxe5 10.fxe5 Je4 
11.Jxe4 Sxe4 12.0–0 Sg7 13.Ve1 Sc6 (Nyní získá bílý trvalou iniciativu. Ve známé partii 
Barden-Penrose, 1958,  mohl černý udržet rovnováhu po správném 13...Dd5 14.c3 Dxe5 
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15.Sf4 Dxf4 16.Da4+ a nyní b5 /místo hraného Sc6? 17.Vxe7+!/ 17.Jxb5 0–0 18.Vxe4 Dg5) 
14.Sg5! (Znemožňuje 0–0 hrozbou 15.Jxc6 bxc6 16.Dxd8 Vxd8 17.Sxe7) 14...Db6 15.c3 
Vd8 [15...Dxb2 16.Sxe7! Kxe7 17.Jxc6+ bxc6 18.Dd6+ Ke8 19.e6! Vd8 20.exf7+ Kxf7 
21.De6+ Kf8 22.Vf1++-] 16.De2 Vd5  
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 (Diagram) 17.Sf6! (Tímto elegantním obratem udrží bílý výhodu) 17...0–0 18.Sxg7 Kxg7 
19.Df2 Dc5 20.Dg3 Vfd8 21.Vad1 a5 22.Vd3 b5 23.Df4 b4 24.Kh1 bxc3 25.bxc3 Kg8 
26.Vh3! Vxd4 (Černý se pokouší uchlácholit soupeře obětí kvality. Proti 27.Dh6 není jinak 
obrany) 27.cxd4 Vxd4 28.Dh6 Dxe5 29.Dxh7+ Kf8 30.Vhe3 Df6 31.Vxe7 Ve4 32.V7xe4 
Sxe4 33.Dh6+ Kg8 34.De3 Sc6 35.Kg1 Kh7 36.Vf1 Dg7 37.Dh3+ (Po 37...Kg8 38.Dc8+ 
ztrácí černý i svého střelce. L. Alster - Deutsche Schachzeitung 1963, 12) 1–0 
 
Kaválek,L - Blatný,F [A00] 
Jablonec ch. ČSSR (17), 1962 
[Stulík] 
1.g3 e5 2.Sg2 d5 3.d3 c6 4.Jf3 Sd6 5.0–0 Je7 6.c4 Sf5 (Blatný musí hrát na výhru a proto se 
vyhýbá zjednodušení a volí nezvyklý systém, ten mu však přinese jen potíže. Nabízelo se spíš 
f6 a vývin střelce na e6) 7.cxd5 cxd5 8.Jc3 Jbc6 9.e4! d4? (Tím se ovšem černý dostane do 
strategicky prohrané pozice a stejně i po 9... Se6 10.Jg5. Co však má hrát, když po 9...dxe4 
10.dxe4 vznikne pozice úplně vyjasněná, bez nejmenší naděje na možnost aktivní hry?) 
10.exf5 dxc3 11.f6! (Sen černého o získání iniciativy se teď definitivně rozplynul, neboť po 
gxf6 12.bxc3 má bílý jasnou poziční převahu v ovládnutí centra, dvojici střelců i v oslabeném 
postavení soupeřova krále) 11...cxb2 12.fxg7 Vg8 13.Sxb2 Db6 (Není dobré Vxg7 pro 14.d4 
exd4 15.Jxd4 atd.) 14.Vb1 Da5 15.d4! Vd8 16.dxe5 Sxe5 17.Db3 (Je celkem pochopitelné, 
že v této pozici Kaválek odmítl remízu. Bojuje, aby  jeho vítězství v turnaji bylo naprosto 
přesvědčivé) 17...Sxg7 18.Vfe1 Sxb2 19.Dxb2 Kf8 20.Df6 (Hrozí smrtelné 21.Je5) 20...Vg6 
21.Dh8+ Jg8 22.Dxh7 Vf6 (Nepřímo kryje pěšce b7: 23.Vxb7? Vxf3!) 23.Dc2 b6 24.Vbd1 
Vfd6 25.Vxd6 Vxd6 26.h4 Jge7 27.Ve4 Jb4 28.Dc3 Vd1+ 29.Kh2 Jbc6 30.Dh8+ 
(Koncovka po výměně dam by byla ještě obtížná a celkem zbytečná, dá-li se partie 
rozhodnout přímým útokem) 30...Jg8 31.Jg5 (Hrozí mat na h7) 31...f5 32.Ve8+! (A ještě 
závěrečný úder) 32...Kxe8 33.Dxg8+ Ke7 34.De6+ (a černý se vzdal, neboť je třetím tahem 
mat. Pozn. Vl. Stulík - Květy 1962) 1–0 
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Hare - Kaválek,L [B08] 
Praha /Univ.London-Slavia VS Praha/, 1962 
[Kaválek] 
1.e4 g6 (Nespěchá s vývinem jezdce g8 a čeká, jakou výstavbu zvolí bílý) 2.d4 Sg7 3.Jc3 d6 
4.Jf3 (Volí klidný systém. Ostřejší je 4.f4 nebo 4.Sg5) 4...Jf6 5.Se2 0–0 6.0–0 c6 7.Sg5 Ve8 
(Preventivní tah, který nemusí být nutný. Černý se nemusí obávat výměny černopolných 
střelců po 8.Dd2 s dalším Sh6. Lepší bylo Jbd7 8.Dd2 e5) 8.Dd2 b5 9.a3 Jbd7 10.Vfe1 (Bílý 
neprosadí postup e4-e5. Proto je tento tah zbytečný. Lepší bylo 10.Vad1. Pak má černý dvě 
možnosti vývinu: buď 10...e5?! 11.dxe5 dxe5 12.h3 De7 13.De3 s dalším zdvojením věží na 
sloupci d, anebo a6 11.Vfe1 c5 s nejasnou hrou) 10...e5 11.d5 (Vhodnější bylo měnit na e5) 
11...cxd5 12.Jxd5 a6 (Nešlo dobře: 12...Jxe4 13.Sxd8 Jxd2 14.Jc7+-) 13.Sxf6 (S výměnou 
nemusil bílý spěchat. Lépe 13.Vad1, na což šlo jednak Sb7 a jednak zajímavý tah z mé partie 
se Zaigtem na vysokoškolském mistrovství světa v Mariánských Lázních a to 13...Ve6) 
13...Jxf6 14.Jxf6+ Dxf6 15.Vad1 (Až sem počítal bílý a myslil, že stojí značně lépe. Není 
tomu tak) 15...Sf8 16.c4 Sd7! (Nesmí dát bílému opěrný bod d5 pro střelce. Nyní by 17.c5 
nebylo dobré pro d5! 18.Dxd5 Sc6 s lepší hrou černého) 17.cxb5 axb5 18.Vc1 Vec8 19.Dd5  
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 (Bílý měl vyměnit na c8 s dalším Vc1, ovšem po Dd8! má černý v koncovce o něco lepší 
vyhlídky. Nyní následuje "malá kombinace" – diagram) 19...Se6! 20.Dxb5 Vab8 21.Da6 (Na 
místě bylo 21.Dd3. Je neuvěřitelné, jak se nyní bílá pozice rychle zhroutí) 21...Vxc1 22.Vxc1 
Df4! (Tento tah bílý přehlédl, šlo ovšem velmi dobře též Vxb2) 23.Vc2 Dxe4 24.Dd3 Da4! 
(Smrtící tah. Hrozí e4 a Sf5) 25.Dd1 [25.Dd2 Db3!] 25...Sb3 (L. Kaválek - Československý 
šach 1962, ob. č.10) 0–1 
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Gufeld,E - Kaválek,L [C64] 
Mariánské Lázně – studentská olympiáda, 1962 
[Gufeld] 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Sc5 (Tehdy tato varianta teprve přicházela do módy) 4.c3 f5!? 
(Nejostřejší a principiální pokračování) 5.d4 fxe4 6.Jg5? (Podle teorie stojí bílý po 6.dxc5 
exf3 7.Dxf3 lépe) 6...Sb6! 7.d5 (Vzpomínám si, že jsem krátce před touto partií listoval 
"Šachovým bulletinem" a všiml jsem si partie Vasjukov-Giterman, v níž bílý vtipně zajal 
černou dámu. Idea se mi zalíbila a svůj poslední tah jsem udělal velmi rychle v naději na: 
[7...Jce7?? 8.Je6!] 7...e3! (Zde jsem pochopil, že jsem padl do léčky, o jejíž existenci jsem 
sám dobře věděl: celou variantu mi ukázal v roce 1961 mistr A. Konstantinov. Ukázalo se, že 
stejné zesílení objevili i členové pražského klubu Státní film, jehož byl Kaválek členem. - Po 
dlouhém přemýšlení našel nakonec bílý jediné rozumné pokračování. Po 8.dxc6 bxc6 by byla 
jeho pozice docela tristní) 8.Je4 Dh4 (8...exf2+ 9.Kf1 dávalo bílému protišance) 9.Df3 Jf6? 
(Černý obětuje figuru, ale lepší to bylo učinit tahem 9...Jge7. Po 9...exf2+ 10.Kf1 je 
nepříjemná hrozba 11.Sg5) 10.Jxf6+ gxf6 11.dxc6 exf2+ 12.Kd1? (Chyba. Po 12.Kf1 bxc6 
13.Se2 d5 14.Se3 by měl již převahu bílý) 12...dxc6! (Čekal jsem odpověď 12...bxc6) 13.Se2 
Se6 14.Dh5+ (Jinak bude po dlouhé rochádě útok na krále, který zůstal v centru, hrozivý) 
14...Dxh5 15.Sxh5+ Ke7 16.b3 (Pokouší se vyvinout dámské křídlo) 16...Sd5 17.Sa3+ Ke6 
18.Sg4+ f5 19.Sh3 Vhg8 20.Jd2 Sxg2 21.Sxg2 Vxg2 22.Vf1 (Poslední tahy byly v podstatě 
vynucené a navíc se blížila časová tíseň) 22...Vd8 23.Ke2  
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  23...Vxd2+! (Jak se zdá, inspirace se k mému soupeři dostavila. Posuďte sami) 24.Kxd2 e4 
(Začal jsem horečkovitě hledat způsob zneškodnění volných pěšců) 25.Sf8! (Dostavila se 
šťastná myšlenka: překrýt působnost hlavního dispečera volných pěšců - černopolného 
střelce) 25...f4 26.b4 Vg5! (S hrozbou 27...Vd5+) 27.Sc5 (Zde jsem ulehčeně vydechl) 
27...Vxc5! (Co se to děje?) 28.bxc5 Sxc5 29.Vab1 f3 30.Vb4 (Pokus o uklidnění vzteklého 
střelce) 30...Kf5 (Střelec nehnul ani brvou a nabízející se věže si nevšímá) 31.Vd4 Sxd4 
32.cxd4 Kf4 a za několik tahů se bílý vzdal. Od té doby tvrdím, že černopolný střelec 
disponuje zvláštní magií... E. Gufeld v knize Eduard Gufeld, Moskva 1985)  0–1 
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Hort,V - Kaválek,L [B43] 
Praha /ch.ČSSR/ (16), 1963 
[Hort] 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.Jc3 a6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 b5 6.Sd3 Sb7 7.0–0 d6 8.De1 Jf6 9.Sg5 h6 
10.Sh4 Se7 11.Vd1 Jbd7 12.a4 Db6 13.Jb3 Sc6 14.axb5 axb5 15.De2 (Bílý nesehrál 
zahájení nejlépe. Právě korigoval svůj 8. tah a brzy také dostane jeho dámský střelec, v této 
variantě neobvykle postavený, po nose) 15...b4 16.Jb1 0–0 17.J1d2 Je5 18.Jc4? (Ztrácí 
pěšce) 18...Jxc4 19.Sxc4 g5 20.e5 (Nouzové řešení) 20...dxe5 21.Sg3 e4 22.Jd4 Sb7 23.Jb5 
Jd5 24.Se5 Vac8 25.b3 Sf6 26.Sxf6 Jxf6 27.Dd2 Vfd8! (Mistrovské rozhodnutí. Černý 
přenechává soupeři svého pěšce navíc v zájmu vehementního útoku) 28.Dxb4 e3! 29.Vxd8+ 
Vxd8 30.De7 Jg4 31.Jc7 (Jistou protihru nelze bílému upřít, ovšem černý zrovna udeří) 
31...exf2+ 32.Kh1  
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 (Diagram - Nyní zlikviduje skvělá oběť střelce zcela opevnění před bílým králem a  učiní jej 
kopacím míčem černých figur) 32...Sxg2+! 33.Kxg2 Je3+ 34.Kf3 (Vynuceno, neboť po 
34.Kxf2 i 34.Kh3 g4+ ztrácí bílý prostřednictvím Jf5+ dámu a tah 34.Kh1 nepřichází vůbec v 
úvahu pro 34...Dc6+) 34...g4+ 35.Ke2 Dd4 36.Jd5 [36.Sd3 Jxc2!] 36...Vxd5 37.Sxd5 Jxd5 
38.De8+ Kg7 39.Vxf2 De3+ 40.Kf1 Dc1+ 41.Ke2 [41.Kg2 Je3+ 42.Kg3 Dg1+] 41...Dxc2+ 
42.Ke1 Dc1+ 43.Ke2 Jf4+ 44.Vxf4 Dxf4 (V. Hort - Begegnungen am Schachbrett..., 
Düsseldorf 1984) 0–1 
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Uhlmann,W - Kaválek,L [A68] 
Halle /zt/, 1963 
[Kaválek] 
1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 (Nyní musí hrát Uhlmann svůj oblíbený "útok čtyř pěšců" bez napětí 
v centru) 3...g6 4.Jc3 Sg7 5.e4 d6 6.f4 0–0 7.Jf3 e6 8.Se2 exd5 9.cxd5 (Připravoval jsem se 
spíše na 9.exd5) 9...b5! (Po delším přemýšlení jsem zvolil toto pokračování. Nechtěl jsem se 
po Ve8 10. e5 dxe5 11.fxe5 Jg4 12.e6 fxe6 13.0–0 ocitnout v neznámých pro mne končinách) 
10.e5 dxe5 11.fxe5 Jg4 12.Jxb5 (V partii Udovčič-Vasjukov z letošního zápasu SSSR-
Jugoslavie se stalo 12.Sg5 Db6 13.0–0 Jxe5 14.Se7 c4+ 15.Kh1 Jbd7! s dobrou hrou černého. 
Bílý mohl pokračovat 12.Sxb5 asi s vyrovnanou hrou. Po tahu v partii stojí černý velmi 
dobře) 12...Jxe5 13.0–0 Jbd7! (Podle Mikenase je to zde jediný dobrý tah) 14.a4? (Oslabuje 
pole b4. Nic nedávalo 14.Se3 pro Db6, ale přece jen lepší bylo 14.Jd6) 14...a6! 15.Jd6 (Avšak 
nyní bylo nutno uznat chybu a vrátit se jezdcem na c3) 15...Vb8 16.Jxe5 Sxe5 17.Jxc8 Dxc8 
18.Dd3 (Chybný plán. Pěšec a6 neni vhodným předmětem útoku) 18...Vb4! 19.Dxa6 Db8 
20.h3 c4! (Bílý se dostal do prohrané pozice. Hrozí Jc5, Sd4+ a Vb6 se zajetím bílé dámy) 
21.Sg4 (21.Dc6 Da7+ a Jb8 nebo 21.Se3 Ve8 nebo konečně 21.d6 Sd4+ a Vc8) 21...Jc5 
22.Dc6 Je4! 23.Va3  
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  23...Vb3? (Prostě vyhrávalo h5! 24.Sd7 c3, např. 25.Vxc3 Jxc3 26.bxc3 Da7+ 27.Kh1 Vb7  
28.Se3 Dxe3 29.Dxb7 Dg3 30.Kg1 Dxc3. V bouřlivém prostředí jsem tuto možnost neviděl) 
24.Vxb3 cxb3 25.Ve1 Sd4+ 26.Se3 Dg3 27.Dc1? (Bílý však nevyužívá svou šanci 27.Sxd4!, 
např. Dxe1+ 28.Kh2 Dg3+ 29.Kh1 Dd3 30.Se5 Vd6 31.d6 Jxd6 32.Dc7 Jc4 33.Sc3 s hrozbou 
Se6. Po tahu v partii je hned konec) 27...Sxb2 28.Db1 Se5 29.Kf1 Sc3 30.Ve2 Dxe3 31.Vxe3 
Jd2+ 32.Ke2 Jxb1 (L. Kaválek - Československý šach 1963, 131) 0–1 
 
 
Kaválek, Kubíček - Jansa, Bednarski [B23]  
Praha /konsultační/, 1964 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g4 (Vinohradská varianta, jak ji nazval ve svém článku pro Washington 
Post 7.8.2006 velmistr Luboš Kaválek. Duchovním otcem varianty je Jaromír Kubíček, 
romantický hráč se zálibou pro královský gambit i jiné gambity a různá neobvyklá zahájení. 
Na studentské olympiádě v Sinaia 1965 se rozhodli Kaválek a Janata ji uvést do mezinárodní 
praxe - viz Kaválek-Westman) 3...e5 4.Sc4! d6 5.d3 Se7 6.h4! Sxh4?  
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  7.Df3?! (Svedla nás atraktivní taktická varianta, korektní však bylo 7.g5! Sxg5 8.Dh5 Se7 
9.Dxf7+ Kd7 10.Dxg7 Jf6 11.Sg5 a bílý stojí lépe) 7...Sf6 8.g5! Jd4 9.Dg3 Se7 10.g6! (Hrozí 
11.Vxh7 s výhrou) 10...fxg6 11.Vxh7! Vxh7 12.Dxg6+ Kd7 13.Dxh7 Jf6 14.Dxg7 Jxc2+ 
15.Kd1 Jxa1 16.Sg5 (Bílý má značný tlak za obětovaný materiál) 16...Kc6? (Po 16...Df8! by 
stál černý lépe) 17.Jd5 Jxd5 18.exd5+ Kb6 19.Sxe7 Dd7 20.Df8 a6 (Po 20...Da4+ 21.b3 
Sg4+ 22.f3 Vxf8 23.bxa4 Ve8! Ne (23...Sxf3+? 24.Jxf3 Vxf3 25.Sd8#) 24.Sxd6 Sd7 25.Je2 a 
bílý má jisté šance) 21.Sxd6 Ka7 22.Sxc5+ (Mnohem přesnější bylo 22.b3) 22...b6 23.Se3 
Sb7 24.Df6 Dc7 25.a4 a5 26.b4! Vg8 27.Jf3 axb4 28.a5 (a bílý vyhrál. Podle L. Kaválka) 1–
0 
 

 
 
                         (Naši olympionici v roce 1964 – Hort, Kaválek, Jansa, Blatný) 
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Fernandez,B - Kaválek,L [A36] 
Tel Aviv ol (Men) prel Tel Aviv (5), 1964 
[Prokes] 
Jedna z nejkrásnějších partií soutěže. 1.c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0–0 5.d3 c5 6.e3 Jc6 
7.Jge2 d6 8.0–0 Sd7 9.Vb1 Dc8 10.Ve1 (Aby po 10...Sh3 mohl ustoupit střelcem na h1) 
10...Sh3 11.Sh1 e5 (Zamezuje 12.f4) 12.a3 h5 13.b4 (Bílý útočí na křídle dámském, černý na 
královském) 13...h4 14.b5 Je7 15.e4 (S úmyslem Sg5) 15...Jh7 16.Se3 f5! 17.exf5 (Hrozilo 
f4) 17...gxf5 18.Jd5 Jxd5 19.Sxd5+ Kh8 20.f4 Jf6 21.Sh1 (Sg2 bylo opatrnější) 21...Jg4 
22.Jc1? (Vzdaluje obrannou figuru z královského křídla, což se vymstí. Mělo se hrát 22.Sf2) 
22...exf4 23.Sxf4 Sd4+ 24.Se3! (Od tohoto tahu si bílý hodně sliboval, ale černý dokáže, že 
neprávem) 24...f4! (Chybné by ovšem bylo 24...Sxe3+ 25.Vxe3 Jxe3 pro 26.Dh5+ Kg7 
27.Dg5+ Kf7 28.Dxe3 a černý král stojí špatně) 25.Sxd4+ cxd4 26.gxf4 (Jinak by přišlo 
26...f3) 26...Vg8! 27.Dd2 Je3+ 28.Kf2 Dg4 29.Je2  
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  29...Dg2+!! (Rychle rozhodující oběť dámy, bílý král je v matové síti) 30.Sxg2 Vxg2+ 
31.Kf3 Ve8! 32.f5 (Vynuceno) 32...Sg4+ 33.Kf4 Vf2+ 34.Kg5 Vg8+ 35.Kf6 Vxf5+ 36.Ke7 
Vg7+ 37.Kxd6 Vfg5! (a mat věží na d7 v příštím tahu. L. Prokeš - Svobodné slovo 
20.12.1964) 0–1 
 
Kaválek,L - Zuidema,C [C65] 
Tel Aviv ol (Men) fin-A (7), 1964 
[Kaválek] 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Sc5 4.c3 Jf6 5.0–0 0–0 6.d4 Sb6 7.Ve1 (V loňském mezipásmovém 
turnaji se hrálo 7.dxe5 Jxe4 8.Dd5. Tahem v partii jsem přinutil svého soupeře jít cestou méně 
analyzovanou. Dobrou možností bylo i 7.Sg5) 7...d6 8.a4 a5 (Můj soupeř provedl tento tah 
ihned. Domnívám se, že po 8...a6 9.Sxc6 bxc6 10.a5 Sa7 11.dxe5 Jg4 12.Ve2 dxe5! má černý 
přinejmenším vyrovnanou hru) 9.Sg5 h6 10.Sh4 exd4 (V této pozici se zkoušel tah 10...Sg4, 
ale partie Unzicker-O'Kelly, olympiáda v Lipsku 1960 a Averbach-Barcza, Stockholm 1952, 
dokázaly, že bílý po 11.Sxc6 bxc6 12.dxe5 stojí lépe. Nadějné je také 10...De7) 11.cxd4 (Po 
tomto tahu se můj soupeř na mne zadíval s otázkou v očích: Co má být? Nechal jsem ji ovšem 
nezodpovězenu a odešel se podívat na jiné partie. Uprostřed velkého turnajového sálu jsem se 
sešel s Brunem Parmou. "Proč jsi nevzal na c6 a potom na d4 jezdcem," uvítal mě, "vždyť 
Spasskij a Gligorič tak hráli na letošním bělehradském turnaji a obě partie skončily rychlým 
vítězstvím bílého." Prozradil jsem mu, že partie z Bělehradu bohužel ještě nemám, a také 



 14 

jsem dodal, že nejsem ani Spasskij, ani Gligorič) 11...Sg4 12.Sxc6 bxc6 13.Jc3 Sxf3 (Lépe 
bylo nejprve vložit tah 13...g5. Nyní následuje "malá kombinace“ která ukazuje vadu celé 
koncepce černého, započaté tahem 10...cxd4) 14.Dxf3! (Po 14.gxf3 g5 15.Sg3 Jh5 by měl 
černý pravdu, neboť nelze dobře 16.f4 pro 16...gxf4! 17.Dxh5 fxg3 18.hxg3 Sxd4 19.Dxh6 
Df6 a bílý má potíž se slabým pěšcem b2) 14...Sxd4 15.e5! (Důsledné pokračování. Černý 
měl nyní přece jen vzít na c3, i když by po 16.bxc3 dxe5 17.Vxe5 Ve8 18.Vxe8+ Dxe8 
19.Sxf6 stál hůř. Po tahu v partii se dostane do beznadějné pozice; stejně špatné by bylo i 
dxe5 16.Je4 atd.) 15...Sxe5 16.Vxe5! dxe5 17.Je4 g5 (Nebo 17...Dc8 18.Jxf6+ gxf6 19.Sxf6 
Kh7 20.Dd3+ e4 21.Dxe4+ Kg8 22.Va3; 17...Dd4 18.Sxf6 gxf6 19.Vd1 Dxa4 20.b3 Db4 
21.Jxf6+ Kg7 22.Jh5+ Kh7 23.Df5+ Kg8 24.f4) 18.Jxf6+ Kg7 19.Jh5+ Kg6  
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  20.Vd1? (Partie mohla ihned skončit po 20.g4 f5 21.Vd1 De8 22.gxf5+ Vxf5 23.Dxf5+ a 
Jg7+. Při partii se mi tato varianta nezdála pěkná. Chtěl jsem vyhrát ještě líbivěji) 20...De7 
21.g4 De6 (Oba poslední tahy černého byly vynuceny. Ve svých propočtech před 20. tahem 
jsem uvažoval o pokračování 22.Vd7 gxh4 23.De4+ Kg5 24.f4+ exf4 25.Dxe6 fxe6 26.Vg7 
mat. Avšak najednou jsem zjistil, že černý má po 22.Vd7 pokračování 22...e4 a na 23.Dc3 tah 
Dxg4+. Chvíli jsem litoval, že nemám "okno" na h2 pro krále, ale potom jsem se nakonec 
smířil s dalším tvrdým bojem. "Umělecké záchvěvy" byly včas utlumeny) 22.Sg3 f5 23.h3 
Vab8? (Lépe Vad8) 24.De2 Vb4 25.f3 Ve8 26.Se1 (Tato pozice je už vyhrána. Po ústupu 
věže např. na b8 by přišlo 27.Jg3 a bílý kontroluje všechna důležitá pole. Dal jsem si však 
ještě trochu práce s propočtením pokračování po 26...Vxa4, a to 27.Dc2 Vc4 28.gxf5 Kxh5 
29.De2 Dg8 30.Dg2 s hrozbou 31.Dg4+! Zuidema se však zamyslel na tři čtvrtě hodiny a 
když už mu praporek balancoval na velké ručičce hodin, zahrál)  26...fxg4 a po 27.hxg4 Vc4 
28.b3 Vc5 29.De4+ (zastavil hodiny a podal mi ruku. Vysoko nad šachovnicí zazářil úsměv: 
patřil velmistru Filipovi a já jsem mu byl za něj vděčný. - Touto partií začala moje finálová 
"rehabilitace" po dvou remízách a dvou prohrách. Vítězství mě potěšilo i proto, že můj soupeř 
byl právě před dvěma dny jmenován mezinárodním mistrem /ostatně na Zuidemu mají 
"nepříjemné“ vzpomínky jak dr. Filip, tak i Vlasta Hort/. Poznámky Lubomír Kaválek - 
Československý šach 1965, 5) 1–0 
 
Kaválek,L - Stein,L [C25] 
Tel Aviv ol (Men) fin-A (13), 1964 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jc3 Jc6 4.d4 Dh4+ 5.Ke2 d6 6.Jf3 Sg4 7.Jd5 0–0–0 8.Kd3 Dh6 9.Sxf4 
Dh5 10.c4 f5 11.exf5 Dxf5+ 12.Kd2  
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  12...Jb4 13.Jxb4 Dxf4+ 14.Kc3 Jf6 15.Kb3 g6 16.Dc1 Dxc1 17.Vxc1 Sh6 18.Ve1 Vhe8 
19.Sd3 Vxe1 20.Vxe1 Sxf3 21.gxf3 Ve8 22.Vxe8+ Jxe8 23.d5 Jf6 24.Sf1 Sf4 25.h3 Kd7 
26.Jd3 Sh6 27.Jf2 Ke7 28.Jg4 Jxg4 29.fxg4 Sg5 30.Kc2 Kf6 At the 1964 chess olympiad in 
Tel-Aviv I played the Steinitz variation of the King's gambit against the Soviet champion 
Leonid Stein in the last round. Pachman became furious watching my king's march on the 
board full of pieces and told me: "You have insulted the Soviet school of chess and you will 
see the consequences after we return to Prague." I didn't know at that time that Pachman pre-
arranged draws on the first three boards with the Soviets, guaranteeing them the gold medals. 
My gambit play threatened to blow the deal. (L. Kaválek) Remíza 
 
 
 
 
 
 
Kaválek,L - Uhlmann,W [E62] 
Mariánské Lázně (10), 1965 
[Opočenský] 
Mnozí z nás očekávali od Luboše Kaválka lepší sportovní výkon, než jaký nakonec ukázal v 
mezinárodním turnaji v Mariánských Lázních. Hlavní brzdou jeho výkonu byla 
nerovnoměrnost, se kterou se věnoval jednotlivým partiím. V některých ukázal výjimečný 
talent a schopnosti, v jiných málo vytrvalosti nebo nesprávné hodnocení situace na 
šachovnici. Ale že dovede zahrát i proti nejsilnějším soupeřům - a právě proti nim - ukazuje 
jeho partie s Uhlmannem, která byla právem oceněna jako nejlepší partie turnaje a za kterou 
byl Kaválek odměněn zvláštní cenou. 1.c4 g6 2.Jc3 Sg7 3.d4 d6 4.g3 Jf6 5.Sg2 0–0 6.Jf3 Jc6 
7.0–0 e5 8.d5 (Jen tak může bílý doufat, že si udrží iniciativu vyplývající z prvního tahu. Po 
výměně na e5 by se tato výhoda v několika tazích rozplynula) 8...Je7 9.e4 Je8 10.Se3 f5 
11.Dd2 Jf6 12.Jg5 Jxe4 (Po h6 by následovalo Je6 a bílý pěšec na e6 by bránil černému v 
harmonickému rozvinutí figur) 13.Jgxe4 fxe4 14.Sg5 (Velmi důlezitá vložka, poněvadž jinak 
by se jezdec e7 dostal přes f5 na klíčové pole d4) 14...Sf6 (Ukáže se, že výměna černopolného 
střelce oslabí obranyschopnost černého postavení na královském křídle. Lepší proto bylo 
dočasně hájit pěšce e4 tahem Sf5) 15.Sxf6 Vxf6 16.Jxe4 Vf8 17.f4 (Teď, když černý střelec 
zmizel, má bílý útok na královském křídle plné opodstatnění) 17...exf4 18.Vxf4 Vxf4 19.Dxf4 
Df8 20.Jf6+ (Zahajuje přesně propočítanou kombinaci) 20...Kg7 21.Vf1 Sf5  
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  22.Jd7! (To je pointa bílého útoku. Černý nemůže jezdce brát, poněvadž by po Dd4+ ztratil 
dámu) 22...Dd8 23.Dd4+ (Teď teprve se ukazuje, jak nebezpečný byl vpád bílého jezdce. Na 
Ke8 by přišlo Jf6+ a po Kf7 - g4) 23...Kh6 24.Jf6 c6 (Černý náhle nemá rozumné obrany) 
25.g4 Db6 (Jen tak může černý zabránit brzkému matu, ale stojí to ovšem figuru) 26.Dxb6 
axb6 27.gxf5 Vxa2 28.Jg4+ Kg5 29.f6 Jf5 30.f7 Va8 (Tím je osud partie rozhodnut. Černý 
má za figuru pouze jediného pěšce a mohl partii již nyní vzdát) 31.Je3 Vf8 32.Jxf5 gxf5 
33.dxc6 bxc6 34.Sxc6 Vxf7 35.Vd1 Vf6 36.Kf2 Vh6 37.Sg2 Kf4 38.h3 Ke5 39.Vd5+ Ke6 
40.Vb5 (a černý se vzdal. - K. Opočenský - Rudé právo 1965) (Poznámky Luboše Kaválka 
viz Československý šach 1965, 158) 1–0 
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(Partie Pachman-Kaválek v Mariánských Lázních 1965. Foto z Revue FIDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaválek,L - Khodos,G [B43] 
WchTJ U26 fin-A Sinaia (1), 1965 
[Kaválek] 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 a6 5.Jc3 Dc7 6.Se3 Jf6 7.Sd3 b5 8.e5!? (Když jsem dělal 
tento tah, zavřel jsem oči - bylo mně jasné, že oběť pěšce není plně korektní. Nechal jsem se 
však unést psychologií šachového boje) 8...Dxe5 9.Df3 d5 (Kdo by takto nehrál? Věděl jsem 
však o tahu 9...Va7, které neoslabuje střední pěšce a připravuje 10...Sb7 a návrat 11...Va8. 
Není pak jasné, zda náskok ve vývinu je dostatečnou protihodnotou za obětovaného pěšce) 
10.0–0–0 Sd6? (Nevím, jaký myšlenkový pochod vedl mého soupeře k tomuto tahu. Na první 
pohled je vidět, že černé dámě zbývá nyní málo místa a že se musí stát v příštích tazích 
objektem útoku. Zde měl černý hrát 10...b4! a po 11.Ja4 Dc7. Po tahu v partii skončily 
všechny moje obavy) 11.g4! Sb7 12.Dh3! (Hrozí 13.Jf3 i 13.f4. Černý proto musí dát soupeři 
několik rozhodujících temp k útoku. Ale hlavní vtip tahu 12.Dh3 se projeví při 16. tahu 
bílého) 12...Se7 13.f4 Dc7 14.g5 Je4 15.Sxe4 dxe4  
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  16.g6! (Rozhodující tah. Hrozí 17.Dxh7!) 16...fxg6 (Po 16...Sf6 jsem chtěl hrát 17.Jxe6! a 
nyní A) nebo B. 17...fxe6 18.Jxe4! s těmito možnostmi: A1) 18...Sd5 19.Vxd5! exd5 20.De6+ 
De7 (20...Se7 21.Jf6+ gxf6 22.g7!) 21.Jxf6+ gxf6 22.Dc8+ Dd8 23.g7!; A2) 18...Sc8 19.Jxf6+ 
gxf6 20.g7 (20.Dh5? 0–0!) 20...Dxg7 21.Dh5+ Dg6 22.Df3! a vyhraje; A3) 18...Jd7 
19.Dxe6+ Se7 20.Jd6+ Kd8 21.Sb6! Dxb6 22.Jf7+ Ke8 23.Dxd7+ Kf8 24.Vhe1! a vyhraje; 
A4) 18...Sxe4 19.Dxe6+ Kf8 20.Sc5+ s matem v příštím tahu; B) 17...Dc8 18.Vd8+! Sxd8 
19.Jxg7+ a 20.Jf5 a vyhraje. Škoda, že všechny tyto varianty nešlo sehrát v jediné partii!) 
17.Jxe6 Dc8 18.f5 Kf7 (Nebylo nic lepšího. Nyní následuje pěkný závěr) 19.fxg6+ hxg6 
20.Vhf1+ Sf6 (Na 20...Kg8 by vyhrál bílý takto: 21.Dg4 De8 22.Jxg7! Kxg7 23.Sd4+ Kg8 
24.De6+ Kh7 25.Dh3+) 21.Jg5+ Kg8 22.Vd8+ (a černý se vzdal /Sxd8 23.Dxh8! atd./ - 
Luboš Kaválek - Československý šach 1965, 150) 1–0 
 
 
Kaválek,L - Pedersen,S [B68] 
WchTJ U26 fin-A Sinaia (9), 1965 
[Kaválek] 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.Jge2 d6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Jf6 6.Sg5 e6 7.Dd2 a6 8.0–0–0 Sd7 9.f4 Se7 
(Takto hrával před několika lety Larsen. Že by to byl hold černého svému krajanovi? Zvolil 
jsem na to pokračování, které se hrálo v partii Darga-Heinicke) 10.Se2 b5 11.Sf3 Vc8 (Ve 
vzpomenuté partii se hrálo 11...b4 12.Jce2 Dc7 13.e5! dxe5 14.fxe5 Jd5 15.Sxd5 exd5 16.Jxc6 
Sxc6 17.Jd4 Sxg5 18.Dxg5 0–0 19.Vhf1 Vae8 20.Jf5 g6 21.Df6! gxf5 22.Vxf5 h6 23.Vd4 a 
černý se vzdal. Také po tahu 11...Vc8 bílý získá rozhodující výhodu) 12.Jxc6 Sxc6 13.Sxf6 
gxf6 14.f5! (Tak je střelec e7 vlastně vyřazen ze hry. Protihra černého na dámském křídle 
není nebezpečná) 14...0–0 15.Je2! e5 (Hrozilo 16.fxe6 fxe6 17.Jf4, např. Sd7 18.Sg4 f5 
19.exf5 exf5 20.Sf3. Nyní se bílý dostane k ostrému útoku na soupeřova krále) 16.Kb1 
(Napřed je třeba odejít králem z nebezpečné pro něj úhlopříčny c1–h6)  16...a5 17.g4 Kh8 
18.h4 Vg8 19.Jg3 b4 20.g5! (Nejrychlejší pokračování v útoku! Černý se rozhoduje přijmout 
tuto oběť, poněvadž po 20...a4 by přišlo 21.Sh5 Se8 22.g6! fxg6 23.fxg6 Sxg6 24.Sxg6 Vxg6 
25.Jf5 a pozice černého je strategicky prohraná) 20...fxg5 21.f6! (Uvolňuje si pole f5 pro 
jezdce) 21...Sxf6 22.hxg5 Sxg5 (Kdyby černý ustoupil střelcem, přišlo by 23.Vxh7+! Kxh7 
24.Dh2+, místo tahu v partii mu zbývalo už jen  22...Vxg5 a na to jsem chtěl hrát 23.Dh2 Dg8 
24.Vxd6 Vxg3 25.Vxf6. Přesto si myslím, že tato možnost byla poměrně lepší než 
pokračování v partii) 23.Dh2 h6 24.Jf5 Vg6 (Hrozilo 25.Dxh6+! i 25.Vxd6) 25.Jxd6! Vxd6 
26.Dxe5+ Df6 27.Dxd6 Dxf3 28.Vxh6+ Kg7 29.Vg1 f6  
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  30.Vh4! (Nejtěžší tah v celé partii. Pěšce e4 je nutno krýt, jinak by se černý ubránil. Svůdně 
vypadá 30.Vhh1 Dxe4 31.Ve1, na to by však přišlo kruté 31...Dxc2+!! 32.Kxc2 Se4+ 33.Kd1 
Sf3+ a Vc1 mat!) 30...De3 (Ještě nejlépe vypadalo 30...Kf7, na to bych však hrál 31.Vh7+ 
Kg6 32.Vxg5+! Kxg5 33.Dd2+ s matem v několika tazích) 31.De7+ Kg8 32.Vhg4 (Šlo také i 
32.Dh7+ Kf8 33.Dh8+ Ke7 34.Vh7+ Kd6 35.Vd1+ a 38.Dxc8. Po tahu v partii nemá černý 
obrany proti 33.De6+ nebo 33.Vxg5) 32...Dd4 33.De6+ (a černý se po několika tazích vzdal. 
- Luboš Kaválek - Československý šach 1965, 150) 33...Kh7 34.Df5+ Kh6 35.Vh1+ 1–0 
 
Kaválek,L - Westman,J [B23] 
WchTJ U26 prel Sinaia (2), 1965 
[Kaválek] 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g4 (Tento tah asi nelze přímo vyvrátit. Je dobrou možností, které lze 
použít co by překvapení. Základní myšlenkou je uspořit tempo v útoku proti normálním 
variantám zavřené sicilské, kde se hraje g2-g3 a později g3-g4. Nevýhodou je ovšem určité 
oslabení černých polí f4.h4 - je však otázkou, zdali toho může černý využít) 3...g6 4.d3 Sg7 
5.Se3 d6 6.Sg2 Vb8 7.f4 e6 8.h4! (Černý sehrál zahájení dost pasivně. Nešablonovitým 
postupem získal jsem pohodlnější hru. Tahu 9.h5 nemůže nyní černý dobře čelit) 8...Jge7 
9.h5 b5 10.Dd2 Da5 (Černý nachází ještě nejlepší pokračování. Hrozí 11...b4 a 12...d5. Nyní 
však příjde malá kombinace, po které zůstane černý král bez rošády) 11.e5! dxe5 (Jakoby 
bylo dobrým zvykem nechat si ukázat, jak to soupeř zamýšlí dále... Zde měl černý hrát 11...d5 
a po 12.Jce2 se uchýlit k obraně) 12.h6 Sf8 13.Sxc5 Dc7 14.Jge2 b4 (V takových 
komplikovaných pozicích nebývá prakticky možné spočítat všechny varianty. Přesto jsem na 
soupeřův čas spočítal jednu variantu až do konce: 14...exf4 15.Jxf4 De5+ 16.Je4 Jd5 (16...f5 
17.d4 Dc7 18.Jd6+ Kd7 19.Jf7 Vg8 20.Sd6) 17.Jxd5 Sxc5 (17...exd5 18.d4 De6 19.0–0–0 
dxe4 20.Sxf8 Vxf8 21.d5 a 22.dxc6.) 18.Jdf6+ Kf8 19.0–0–0 b4 /hrozí Sd4/ 20.Jxc5 Dxc5 
21.d4 Dd6 22.d5 exd5 23.Dxd5 Dxd5 (23...Dxf6 24.Dc5+ De7 25.Dxc6 Sb7 26.Db5) 24.Sxd5 
Jd8 25.Vhe1 Je6 26.Sxe6 Sxe6 27.Jd7+ Sxd7 28.Vxd7 Ve8 29.Vxe8+ Kxe8 30.Vxa7 Vf8 
31.Va8+ Ke7 32.Vxf8 Kxf8 33.a4 a bílý vyhraje. Takovýto propočet stojí ovšem mnoho 
energie, která je zapotřebí na zbytek partie. Proto - nejde-li na soupeřův čas a lze-li se plně 
spolehnout na správnost odhadu - není ani doporučeníhodný) 15.Je4 Jd5 16.Sxf8 Kxf8 
17.fxe5 Jxe5 18.Dg5! (Tímto tahem získává bílý definitivně iniciativu. Nešlo dobře 18...Jxg4 
pro 19.Dxg4 Je3 20.Df3 Jxc2 21.Kf2 Jxa1 22.Df6 Vg8 23.Vxa1 a z černé pozice zbudou 
trosky) 18...Sa6 19.0–0 Jd7 20.Jf4! (Vede k výměně nejlepší figury černého) 20...Jxf4 
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21.Vxf4 Ke8 22.Jf6+ Jxf6 23.Dxf6 Vf8 24.Ve1 Vb6 (Hrozilo 25.Vxe6+. Zatím se černý v 
těžké pozici brání velmi houževnatě) 25.Vd4 De7 (Znovu poměrně nejlepší tah! Ihned 
prohrávalo 25...Vd6 pro 26.Vxd6 Dxd6 27.Ve4 De7 28.De5 f6 29.Dxe6 atd.) 26.g5! Sb7 
27.Sxb7 Vxb7 28.Ve5 Dc7 (Umožňuje ráznou kombinaci. Po výměně dam by ovšem také 
prohrál: 28...Dxf6 29.gxf6 Vd7 30.Vxb4 Vd8 31.Vb7 Vd7 32.Veb5. Také 26...Vd7 nestačilo 
pro 27.Vc4)] 29.Vxe6+! fxe6 30.Dxe6+ De7 31.Dc8+ Kf7 32.Vf4+ Kg8 33.Vxf8+ Dxf8 
34.Dxb7 Dc5+ 35.Kh1 (Nyní černý nemá šach a hrozí 36.Dg7 mat. Zde se již Westman mohl 
vzdát) 35...Dd4 36.Dg7+ Dxg7 37.hxg7 Kxg7 38.Kg2 (a černý se vzdal ve 43. tahu. - Luboš 
Kaválek - Československý šach 1965, 151) 38...h6 39.gxh6+ Kxh6 40.a3 a5 41.axb4 axb4 
42.c4 Kg5 43.c5 1–0 
 
 
 
 
 
 
 
Kaválek,L - Radulov,I [B37] 
Varna (13), 09.1965 
[Kaválek] 
Kdyby každá šachová rubrika měla svůj osobitý název, patřil by dnešní naší rubrice zcela jistě 
název Zmoudření Dona Quijota. V životě a turnajové praxi mladých šachových mistrů se totiž 
pravidelně vyskytují nejrůznější tvůrčí etapy. Mladý šachista samozřejmě hraje rád přímo na 
mat. Takový způsob hry je nebezpečný nejen soupeři, ale i útočníkovi. - Když jsem si 
prohlížel partie našeho mladého mistra Luboše Kaválka, překvapilo mne, že jindy tak ohnivě 
a směle hrající Kaválek tentokráte na turnaji ve Varně hrál "zdrženlivě", na malé poziční 
výhody a jejich uplatnění a na přesně strategické založení partie. Tato nová u Kaválka 
technika hry se velmi příznivě osvědčila a pomohla mu k velikému sportovnímu triumfu: 7 
partií vyhrál a 8 remizoval, zůstal jako jediný účastník turnaje bez porážky a s velkým 
náskokem dobyl 1. ceny. - Přitom turnaj nebyl slabě obsazen, jak se můžete přesvědčit z 
konečného výsledku: Kaválek 11, Kolarov 9,5, Lengyel, Bobocov, Matulovič 9, Padevski, 
Minev, Popov 8, Baumbach, Nejkirch 7,5, Cvetkov, Radulov, Filipowicz 6,5, Pogats, Nacu 
5,5, Vizantiadis 3. Zdá se tedy, že Kaválek konečně našel zdravý a úspěšný styl hry, že se 
dovede již ovládat a že nehraje násilně na výhru tam, kde postavení neposkytuje reálné 
možnosti. Bude zajímavé sledovat tvůrčí vývoj našeho mladého reprezentanta v dalších 
soutěžích a turnajích. Zdá se, že již dnes má na dosah ruky titul mezinárodního velmistra. 
Posuďte sami: (K. Opočenský v úvodu hlídky). 1.c4 c5 2.Jc3 g6 3.Jf3 Sg7 4.d4 cxd4 5.Jxd4 
Jc6 6.Jc2 Jf6 (Účelnější by pro černého bylo hrát ihned d6, aby mohl po e4 zahrát ihned f5) 
7.e4 0–0 8.Se2 d6 (Nyní partie přešla do Maróczyho varianty sicilské hry, která je výhodná 
pro bílého) 9.0–0 Se6 10.f3 Jd7 11.Jd5 f5 12.exf5 gxf5 13.f4 Vc8 14.Vb1! (S úmyslem 
zahrát b4 a Sb2 a vyměnit důležitou figuru Sg7) 14...Sf7 15.Jde3! Sg6 16.Sf3 Kh8 17.b4 e5 
18.Sb2! (Bílý má jasný plán hry. Hraje důsledně na oslabení královského křídla černého) 
18...exf4 19.Sxg7+ Kxg7 20.Jd5 Jce5 21.Jd4 Ve8 22.Jxf4 Kh8 23.Sxb7 Vxc4 24.Sd5 Vc8 
25.Vb3! (Převod věže na královské křídlo je nejlepším plánem. Nic nedávalo 25.Jxg6+ hxg6 
26.Vxf5 pro  26...Jf6, ani 26.Jxf5 gxf5 27.Dh5+ Kg7 28.Vxf5 Jf8 a černý se ubrání) 25...Jf6 
26.Se6 Vc7 27.Vh3 Vg7 28.Jxg6+ Vxg6 29.Sxf5 Vg5 30.Se6! (Jezdec f6 musí být napaden, 
současně nelze pustit druhou věž na g8. Nešlo Je6 pro Db6+, Kh1, Vxf5 a pak Vxe6) 30...Da8 
31.Vg3 Vxg3 32.hxg3 Je4 33.Dh5 Vf8 (Nešlo Jxg3 pro Dh4 s hrozbou matu Df6) 34.Vxf8+ 
Dxf8 35.Jf5! (Tím je černý král dokonale obklíčen) 35...Jf6 36.Dd1 Je8 37.g4 Jc7 38.Sb3 
Df6 39.Jxd6 h5 40.g5!  
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 (Po tomto tahu je partie rozhodnuta. Černý, ačkoliv nachází nejlepší obranu, nemá již 
možnost partii zachránit) 40...Dxg5 41.Dd4 Kh7 42.Dc3 Ja6 (Na De7 nebo Dg7 ztratí černý 
po Jf5 jednoho ze svých jezdců) 43.Sc2+ Kg7 44.Jf5+ Kf6 45.Se4 Df4 46.Dd4 Kg5? 
(Prohrává ihned. Déle mohl černý bojovat po Dc1+ s násl. Dc7) 47.Dd8+ (a černý se vzdal, 
neboť dostane mat nejpozději ve čtyřech tazích. L. Kaválek - Rudé právo 17.10.1965) 1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minev,N - Kaválek,L [B93] 
Varna (4), 09.1965 
[Kaválek] 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.f4 Dc7 7.Sd3 g6 8.Jf3 Jbd7 9.a4 b6 10.0–0 
Sg7 11.De1 0–0 (Hrávalo se 11...e5. Jednou jsem si přehrával partie z jugoslávského přeboru 
1962 a zaujala mě jedna: Minič-Parma. Tam hrál černý přesně tytéž tahy. Analyzoval jsem v 
této pozici 12.e5 a zjistil, že po 12...dxe5 13.fxe5 Jg4 14.e6 Jde5 stojí černý velmi dobře. 
Minič pokračoval 12.Dh4 Sb7 13.Sd2, ale po 13...b5 to byl už Parma, který převzal iniciativu. 
Miněv svým 12. tahem zabránil příp. b5, ale černý má ještě jinou možnost)  12.Kh1 Sb7 
13.Dh4 e6 14.Sd2 Jc5 15.Vae1 d5! 16.exd5 Jxd3 17.cxd3 Jxd5 18.Jg5 h6 19.Jge4 Dd8! 
(Nutí dámu na horší pole a likviduje všechny pokusy bílého o útok na královském křídle) 
20.Dh3 f5 21.Jf2 Dd7 22.Ve2 Vfe8 23.Vfe1 Kf7! 24.d4 Jb4! (Zbavuje všech nadějí: po 
24...Sxd4 25.Jd3 a Je5) 25.Se3 Sc6 26.Va1 Sf6 (Nyní, když již pěšci e6 nehrozí žádné 
nebezpečí, musí se král vrátit zpět, aby černopolný střelec mohl zasáhnout do hry) 27.Vd2 
Db7 28.Jfd1 Kg7 29.Dg3 b5  
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 (K definitivnímu konci bílého je zapotřebí otevřít jednu linii) 30.axb5 axb5 31.Vxa8 Vxa8 
32.h4 Kh7 33.Je2 Jd5 34.Jg1 Va1 35.Sf2 Dc7 36.Jh3 Se7 37.Sg1 Sd6 38.Vd3 (Bílý již něco 
ztrácel. Po Sh2 by přišlo Jf6) 38...Jxf4 39.Jxf4 Sxf4 40.Dh3 Se4 41.Vc3 Da7! 42.Va3 Vxa3 
43.bxa3 Da4 (a bílý se vzdal, ztrácí ještě dalšího pěšce. L. Kaválek - Rudé právo 17.10.1965) 
0–1 
 
 
Kaválek,L - Jankovec,I [C10] 
Nitra /Zobel mem./, 12.1965 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 (Tuto hodně pasivní obranu dovedl kdysi hrát jen dr. Lasker a 
Rubinstein) 4.Jxe4 Jd7 5.Sd3 Jgf6 6.De2 Se7 (Aktivnější je ihned 6...c5) 7.Jf3 0–0 8.g4  
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 Fantastický tah, který situaci na šachovnici vyhrocuje na ostří nože. Je oběť pěšce korektní, 
nebo ne? Černý samozřejmě na křídelní útok musí odpovědět protiúderem ve středu 
šachovnice, ale to není tak snadné, po 8...e5 není vidět, zda černý dostane obětovaného pěšce 
zpět) 8...c5 (To je logické, ale příliš zdlouhavé) 9.g5 Jxe4 (Asi rozhodující chyba, ale k 
obtížné hře vedlo i 9...Jd5) 10.Dxe4 g6 11.h4 cxd4 12.h5 (Bílý útok se hrne s takovou 
rychlostí, že černý nemá již možnost organizovat účelnou obranu) 12...Jc5 13.Dh4 Jxd3+ 
14.cxd3 (Zde bílý viděl, že po 14.Kf1 může černý partii ihned vzdát, poněvadž proti matu 
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nemá již možnosti bojovat. Ale jak se tak někdy již v šachových partiích stává, zahrál bílý 
docela mechanicky 14.cxd3 a tím umožnil černému ještě organizovat obranu) 14...Da5+ 
15.Ke2 gxh5 16.Dxh5 Df5 17.Sf4 e5 18.Jxe5 Ve8 19.Kf1 Sf8 20.Jxf7 Dxd3+ [20...Dxf7 
21.g6] 21.Kg1 Dg6 22.Jh6+ Kg7 23.Df3 Ve4 24.Vc1 Se7 25.Vc7 Sf5 26.Se3 a černý se 
vzdal. Proti hrozbě 27.Vxe7+ s následujícím Sxd4+ není léku, poněvadž "visí" Sf5. Kaválek 
podal v této partii zajímavý důkaz svých taktických schopností a ukázal velkou vynalézavost 
při vedení útoku. Rudé právo 16.1.1966) 1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaválek,L - Csom,I [C16] 
Asztalos Mem Szombathely (9), 1966 
[Kaválek] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 Dd7 (Tento systém se nyní opět objevuje na mezinárodních 
turnajích zásluhou sovětského velmistra Tajmanova) 5.a3 Sxc3+ 6.bxc3 b6 7.Dg4 f5 8.Dh5+! 
(Tato myšlenka pochází od Davida Bronštejna) 8...g6? (Oslabuje černá pole královského 
křídla. Lepší je 8...Df7 i když po 9.Dd1 Sa6 10.Sxa6 Jxa6 11.a4! stojí bílý lépe) 9.Dd1 Jc6? 
(To není důsledné pokračování. Hrává se 9...Sa6) 10.h4 h6 11.g4 Jge7 12.h5 gxh5 13.g5! (Po 
tomto průlomu zůstane černý král ve středu šachovnice až do konce partie) 13...hxg5 14.Vxh5 
Vf8 15.Vxg5 Sb7 16.Dh5+ Kd8 17.Jh3 De8 18.Jf4 (Vše vychází na tempo. Po 18...Dxh5 by 
přišlo 19.Jxe6+ Kd7? 20.Jxf8+ a 21.Vxh5) 18...Kd7 19.Dh6 Jg8  
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 (Umožňuje pěknou kombinaci) 20.Vg7+ Vf7 21.Vxg8! Dxg8 22.Dxe6+ Kd8 23.Jg6! (Pointa 
kombinace. Proti 24.Sg5+ není rozumné obrany) 23...Vg7 24.Sg5+ Je7 25.Sxe7+ Ke8 
26.Sb5+ c6 27.Sxc6+ Sxc6 28.Dxc6+ Kf7 29.Df6+ Ke8 30.Sf8! (a černý se vzdal. Po vzetí 
jezdce je 31.De7 mat a po nejlepším 30...Vc7 31.e6! nemá černý kloudného tahu. L. Kaválek 
- Práce 1966) 1–0 
 
 



 24 

Gheorghiu,F - Kaválek,L [C39] 
Bucharest (6), 1966 
[Kaválek] 
1.e4 e5 2.f4 (Tento tah udělal mladý Florian s velkou silou. Nikoliv šachovou, ale fyzickou. 
Hodiny to však vydržely) 2...exf4 3.Jf3 g5 4.h4 g4 5.Je5 Sg7 6.Jxg4 d5 (Zvolil jsem jednu 
starou zbraň mistra Thelena, neboť móda v královském gambitu je omezena jen na několik 
variant. Ty starší neznámé se nehrají. A tak mě napadla otázka: proč je tomu tak a vzápětí 
druhá: musí to tak být? Odpovědí je vše, co se stalo v této partii. Chtěl-li bílý bojovat o zisk 
iniciativy, měl hrát 6.d4) 7.De2 (Nejde dobře 7.exd5 pro 7...De7+ 8.Kf2 Sd4+ 9.Kf3 h5 10.Jf2 
Sg4+ 11.Jxg4 hxg4+ 12.Kxg4 Jf6+ 13.Kh3 Vxh4+! jak bylo v jedné Thelenově partii) 
7...dxe4 8.Dxe4+ De7 9.Jf2 (Po tomto tahu odešel Gheorghiu mezi diváky. Shodou okolností 
tam seděl Bednarski, který mně večer po partii vypravoval toto: Ptal jsem se Gheorghia, proč 
hraje na tebe královský gambit, když jsi jediný hráč na turnaji, který toto zahájení zná bilými i 
černými i zelenými. Gheorghiu se zarazil a pak jsem si všiml, že do konce partie už nechodil 
mezi diváky a jeho pokládání figurek na šachovnici nemělo nic společného s jeho obvyklou 
suverenitou. Tolik tedy Bednarski) 9...Sf5 10.Dxe7+ Jxe7 11.c3 Jd7 (Kdyby se bílému 
podařilo vybudovat pevný střed, neměl by problémy. Černý by měl navíc starosti s pěšcem f4. 
Tahem v partii si nechávám možnost úderu na bílý střed) 12.d4 c5 13.dxc5 0–0–0! (Jen takto! 
Bílý král musí zůstat uprostřed. Na 14.Sxf4 by nyní přišlo 14...Jd5 s dalším 15...Vhe8+. Proto 
se bílý snaží, abych zakryl svými figurami sloupec e. Tomuto zakrytí budeme posléze svědky 
i na sloupci g, když se objekt útoku černého, bílý král, přestěhuje o dvě pole napravo) 14.Sc4 
Je5 15.Se2 Jd5 16.Ja3 Vhe8 17.0–0 (Konečně! Nyní se ale projeví síla pěšce, který na 
počátku partie stál na e7) 17...Jg6 18.Sb5 Vg8  
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 (Tato věž si už do konce partie nezahraje. Přesto jsem si ji v partii nejvíce cenil. Kdyby se 
dávaly metály šachovým figurkám, pak bych jej bez rozpaků věnoval této věži) 19.Sd3? 
(Izraelský mezinárodní mistr Czerniak pravil jednou večer: "Vyhraje ten, kdo udělá 
předposlední chybu." Potom jsme si vyprávěli o štěstí a smůle šachistů. Dodnes však na nic 
takového nevěřím. Protože potom by měl Gheorghiu smůlu, že sáhl zrovna na střelce a 
postavil jej na pole d3. Ale já vím, že po tahu 19.Jc4, na který jsem chtěl hrát 19...Sf8, by se o 
štěstí nedalo mluvit)  19...Sxd3 20.Jxd3 Jxc3 21.bxc3 Vxd3 22.Jb5 Se5 (Nyní zbývá 
odskočit koněm na h4 a bílý se může s klidným svědomím vzdát) 23.Jd6+ Sxd6 24.cxd6 
Jxh4 25.Vf2 (Škoda, že pěšec f7 nestojí na f5. Vyšla by potom tato varianta: 25...Vd1+ 
26.Kh2 Vxg2+ 27.Vxg2 Jf3+ 28.Kh3 Vh1+ a 29...Vxh2+. Nu, nelze-li hrát "na krásu", 
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musíme volit prostředky prozaické) 25...f3 26.Sf4 fxg2 (a bílý se vzdal, neboť proti Jf3+ se 
ziskem kvality nemá obranu. A poprvé na bukurešťském turnaji se neozval potlesk pro vítěze. 
Poprvé a naposled. - L. Kaválek - Československý šach 1966, 77)  0–1 
 
Kaválek,L - Matulovic,M [E76] 
Bucharest (7), 1966 
[Kaválek] 
1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Jc3 g6 5.e4 Sg7 6.f4 0–0 7.Sd3 e6 8.dxe6 (Antošinův patent. 
Znám jeho čtyři partie na toto pořadí tahů, z nichž pouze proti mně ztratil v Lipsku půl bodu) 
8...fxe6 9.Jge2 Jc6 (Na tomto místě jsem hrál s Antošinem 9...e5 a partie probíhala dále 10.0 
-0 exf4 11.Sxf4 Jh5 12.Se3 Vxf1+ 13.Dxf1 Jc6 a černý stál již o něco lépe. Po 9...e5 musí bílý 
hrát 10.f5 a tuto komplikovanou pozici jsem chtěl prověřit v této partii. Matulovič však hraje 
po svém) 10.0–0 Jd4 11.Jg3 Je8 (Jednou z obětí Antošina byl Matulovič. Pořadí tahů, které 
jugoslávský velmistr zvolil, je výsledkem jeho domácích rozborů. Dáma míří na h4 a jezdec 
pak z e8 na g4. Udělal jsem tah, který tomuto plánu zdánlivě nebrání) 12.Se3 Dh4 13.f5!? 
(Oběť pěšce? Dodnes nevím, zda je tento tah správný. Vím jen, že jsem tak hrát musel. Jestli 
se někdy mluví o intuici, potom by to bylo na místě právě teď. Nechtěl bych uvádět změť 
variant, které jsou v této pozici možné, neboť jsem je ani během partie nepočítal. Chtěl bych 
jen v těchto poznámkách vylíčit svůj duševní stav. Na svůj třináctý tah jsem spotřeboval půl 
hodiny) 13...exf5 14.Dd2 (Dáma na h4 nestojí dobře. To mě inspirovalo k tahu 13.f5. Uteče-li 
černý se svou nejsilnější figurou, potom se rozehrají bílému všechny síly. Jediná varianta, 
kterou jsem počítal, byla tato  14...h6 15.exf5 Jxf5 16.Sxf5 Sxf5 17.Jxf5 Vxf5 18.Vxf5 gxf5 
19.Dd5+ Kh8 20.Dxf5 Dxc4 21.Jd5 a bílé figury zcela svazují černou pozici. Matulovičovi se 
to zřejmě nelíbilo a rozhodl se vrátit pěšce. "Myslel jsem, že se pak pozice úplně vyjasní a já 
rychle vyrovnám hru." řekl po partii) 14...f4 15.Sxf4 Je6 16.Se3 Vxf1+ 17.Vxf1 Sd7 (Na 
17...Jf6 bych hrál 18.Se2) 18.Jd5 Jf6?  
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 (Tento tah prohrává. Lepší bylo 18...J8c7. Po partii Matulovič řekl: "Už se mi pět let nestalo, 
abych prohrál tak, že si na mě někdo zakombinoval. Nepřipustil jsem žádné taktické obraty, 
neboť je obvykle všechny vidím." Co tedy jegoslávský "taktičar" neviděl?) 19.Vxf6! Sxf6 
20.Jf5! gxf5 21.g3! (Vykřičníky se obvykle označují efektní tahy, začátky kombinací i 
rozhodující poziční manévry. Použil jsem tři, neboť každý ze tří tahů kombinace nemá právo 
na svou existenci, pokud by zůstal osamocen. Nyní je černý ztracen. Na 21...Dh3 by přišlo 
22.Jxf6+ a 23.Sf1 a černá dáma je chycena) 21...Sc3 22.bxc3 (Je nutné vzít černému jezdci 



 26 

poslední dobré pole. Další průběh je vynucen) 22...Dd8 23.exf5 Jg7 24.Sg5 Df8 25.Jf6+ Kh8 
26.Jxd7 Df7 27.Jf6 (Jednou jsem slyšel od profesora Rejfíře, že existuje dvojí druh šachistů: 
jedni se loučí s prohranou pozicí tak dlouho, dokud je nezmatíte, ti druzí jsou ochotni 
podepsat kapitulaci už i při ztrátě jednoho pěšce. A tu jsem pochopil - Matulovičovi je třeba 
dát MAT!) 27...Jh5 28.Jxh5 Dxh5 29.Sf6+ Kg8 30.Se4 h6 31.Dxd6 Ve8 32.Sd5+ (a černý se 
konečně vzdal. Když rozhodčí zapisoval čas, zjistil jsem, že Matulovič byl v nebezpečí 
překročení a na mě se usmívalo z blanketu jen 50 spotřebovaných minut. L. Kaválek - 
Československý šach 1966, 78) 1–0 
 
 
 
Kaválek,L - Polugaevsky,L [B89] 
La Habana ol (Men) fin-A La Habana (1), 1966 
[Kaválek] 
Inf.2/391 1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jc6 5.Jc3 d6 (Co život dal, to život vzal. A 
nejinak je to i se šachovými variantami. Pořadí tahů, zvolené sovětským velmistrem, již po 
dva roky drží sicilskou při životě. Na bělehradském turnaji v roce 1965 mě zaujala idea 
jugoslávského mistra Velimiroviče. Nyní ji mohli provést mé prsty) 6.Se3 Jf6 7.Sc4 Se7 
8.De2 0–0 9.0–0–0 Dc7! (Nejlepší. Špatné by bylo 9...Jxd4 10.Sxd4 Da5 pro 11.e5! dxe5 
12.Sxe5 a bílý má velkou poziční výhodu. Nyní je třeba počítat s časem) 10.Sb3 a6 11.g4?! 
(Tak hrál Velimirovič v Bělehradě 1965 proti Miličovi. Matulovič hraje napřed 11.Vhg1 a po 
b5 12.g4. To se mi však nezdálo dobré. Černý musí přijít dříve. Sám dnes nevím, co bych hrál 
po Jxd4 12.Vxd4 e5. Jsou dvě možnosti: 13.Vc4, jak hrál v jedné partii v Sarajevu 1966 
Bogdanovič, a 13.Vd2, což chtěl hrát Velimirovič. Každopádně však měl Polugajevskij tento 
postup zvolit. Po jeho tahu je pro bílého vše v naprostém pořádku: získá prudký útok) 11...b5 
12.g5 Jxd4 (To je již vynuceno. Pokračování 12...Jd7 vázlo na 13.Jd5!) 13.Sxd4 Jd7 14.Dh5! 
Jc5 (Jak mně řekl po partii Jansa, chtěl Polugajevskij zahrát á tempo 14...b4. Jistě nemusím 
čtenáře dlouho přesvědčovat, že po 15.Vd3 by mat nemohl dobře odvrátit) 15.Vhg1 Jxb3+ 
16.axb3 Dd8  
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  17.Vd3? (Viděl jsem další průběh až do 21. tahu a zdálo se mi, že černý musí prohrát, že 
neodrazí útok všech mých figur. Kdybych tušil, co mně ještě v této partii potká, sáhl bych 
určitě po pěšci e. Po  17.e5! je hned konec, například 17...dxe5 18.Sxe5 Da5 19.Dh6! a po 
jiných tazích hrozí 18.Je4 i 18.Vd3. Nyní nastanou velké komplikace) 17...e5 18.Sxe5 b4 
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19.Sf6 Sxf6 [19...bxc3 20.Dh6!+-] 20.gxf6 Dxf6 21.Jd5 Dxf2 (Vznikla kritická pozice. Nyní 
se nabízelo 22.Vdg3 s možným dalším pokračováním g6 23.Dh4 Kg7 24.Jf4 Dd4 25.Jh5+ 
Kg8 26.Jf6+ Kg7 27.Vf1 h6 28.Jh5+ Kh7 29.De7 Se6 30.Vxg5. Ale co bych hrál nyní po 
Vae8!? Proto jsem hrál jiný tah) 22.Vdd1! Kh8 23.Dg5 Vg8 24.Vdf1 Dc5 25.Vf4 (Zdá se, že 
proti 26.Vh4 není obrany. Polugajevskij však nerezignuje) 25...f6! 26.Dg6? (Definitivně 
pouští výhru z rukou. Ještě se mělo stát 26.Vxf6! například 26...Dxg1+ 27.Dxg1 gxf6 28.Dd4 
s výhodou bílého) 26...Df2! (Brilantní pokračování. Bílému nyní nezbývá, než jít do 
koncovky, kde šance na výhru jsou minimální. V této pozici jsme byli oba ve velké časové 
tísni, a proto je další průběh partie poněkud zmatený. Nyní jsem měl hrát 28.Dxh7+, což 
získalo několik temp) 27.Vxf2 hxg6 28.Vxg6 Vf8 29.Vf4 Vf7 30.Jxb4 (Po tomto tahu se už s 
konečnou platností rozehrají černé figury dámského křídla. Převaha pěšce má zde význam 
spíše symbolický) 30...Sb7 31.Vg3 Ve8 32.Jd5 Ve5 33.Vh4+ Kg8 34.Vgh3?! Vf8 35.Jc3 
Kf7 36.Vd3 Ke6 37.Vd4 Vg5 38.Kb1 Vc8 39.Vb4 Vc7 40.Vh8 a5 41.Vd4? (V domnění, že 
jsme ještě neudělali 40 tahů, udělal jsem tah, po kterém se partie nedá vyhrát. Šance dávalo 
41.Va4. Následující tahy jsme si mohli i odpustit: pozice je naprosto vyrovnaná) 41...Vg1+ 
42.Ka2 Vg2 43.Vd3 Vd7! 44.Kb1 Vg1+ 45.Ka2 Vg2 46.Kb1 (a tady jsme se přestali trápit a 
dohodli jsme se na remíze. L. Kaválek - Československý šach 1967, 22) ˝–  ̋
 
Kaválek,L - Pfleger,H [C90] 
Den Haag, 1966 
[Kaválek] 
2/285 (Pásmový turnaj v Haagu měl do posledního utkání dramatický průběh. Musel jsem v 
posledním utkání zvitězit, abych se kvalifikoval do mezipásmového turnaje. Jak se mi to 
povedlo, posuďte sami) 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 
8.c3 d6 9.a4 (To je zbraň maďarského mistra Délyho, s kterou jsem se seznámil na nedávném 
turnaji v Szombathely. Jinak se hrává 9.h3. Chtěl jsem však svému soupeři vnutit neobehrané 
varianty) 9...Sb7 10.d4 Jd7 11.Jbd2 exd4 (Zbytečně přenechává střed. Lepší asi bylo 
11...Sf6) 12.cxd4 Jb4 13.De2 bxa4? (To je už úplná rezignace. Mělo se stát c5!, např. 
14.axb5 cxd4! 15.Jxd4 Jc5 s dobrou figurovou hrou černého. Po tahu v partii získá bílý 
trvalou poziční převahu) 14.Vxa4 c5 15.dxc5 dxc5 16.Jc4 Jb6 17.Vd1 Dc7 18.Jxb6 Dxb6 
19.Vd7! (Tato věž sváže natrvalo černou pozici. Černý se však brání vynalézavě) 19...Jc6 
20.Sd5 Vad8 21.Je5! (Nyní jsem myslel, že vyhraji během několika tahů. Pfleger však našel 
tah, po  kterém partie začíná znovu) 21...Sc8!  
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  (Nešlo 21...Vxd7 22.Jxd7 Db5 23.Dd1 Vd8 (23...Jd4 24.Jxf8 Sxd5 25.exd5 Je2+ 26.Kh1 
Jxc1 27.Va3! Dxb2 28.Ve3 Sxf8 29.d6 a bílý si nezadržitelně postaví druhou dámu/) 24.Sc4 
Vxd7 25.Dxd7 Dxa4 26.De8+ Sf8 27.Dxf7+ Kh8 28.Dg8# mat.) 22.Vxd8!! (Nejtěžší tah v 
partii. Samozřejmě že šlo: 22.Sxc6 Sxd7 23.Sxd7, ale po 23...Dd6 se mi zdála pozice příliš 
nejasná) 22...Jxd8 23.Va3 Sf6 24.Jc4 Dc7 25.e5 Ve8 26.Se4 Sxe5? (Prohrávající tah. Pfleger 
přehlédl malou kombinaci. Po lepším 26...Se7 by se bílý dostal k prudkému útoku tahy f4 a 
f5) 27.Jxe5 Dxe5 28.Sxh7+ Kxh7 29.Ve3 Dg5 30.Dc2+ Sf5 31.Vxe8 (Trochu nezvyklá 
pozice. Obě dámy jsou pod úderem střelců - vrahů. Jak se přiznal Pfleger po partii, počítal jen 
s tahem 31.Vh3+, po kterém by vyhrálo  Kg8 a černá dáma je vzhledem k matu na e1 
nedotknutelná) 31...Dg6? (Nyní bílý zvítězí pěkným manévrem dámy) 32.Da4! Df6 33.Dd1! 
a černý se vzdal. Hrozby Dh5+ a Dxd8 nelze pokryt současně. L. Kaválek - Práce, unor 1967. 
1–0 
 
 
 
Kaválek,L - Szabo,L [B27] 
Hoogovens Beverwijk (1), 01.1967 
[Kaválek] 
1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.d4 Sg7 4.d5 b5 (Tento tah jsem ještě neviděl. Dámské křídlo černého bude 
velmi slabé) 5.c3 a6 6.a4 bxa4 7.Dxa4 Jf6 8.Jbd2 0–0 9.Da5 (Po tomto tahu nemůže černý 
počítat s taktickými šancemi jako protihodnotou za slabé dámské křídlo) 9...d6 10.Dxd8 
Vxd8 11.Sd3 e6 12.dxe6 Sxe6 (Čím více se pozice zjednodušuje, tím je převaha bílého 
zřejmější) 13.0–0 Va7 14.Ve1 a5 15.Jg5 Sc8 16.Jc4 Jc6 17.Sf1 Ve7 18.Sf4  
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 (Připravuje ve zdánlivě klidné pozici malou kombinaci) 18...h6 19.Sxd6 hxg5 20.Sxe7 Jxe7 
21.Vxa5 Jd7 (Černý je lakomý a neuvědomuje si, že bylo nutné odevzdat pěšce c5. Nyní se 
dostane do vazeb) 22.Vd1 Vf8 23.Va7 Vd8 24.Jb6 Jc6 25.Jxc8 Jxa7 26.Jxa7 (Černý se 
dostal do zcela beznadějné pozice. Hrozí 27.Jc6 což vynucuje ztrátu dalšího pěšce) 26...Sf6 
27.Jc6 Vc8 28.Vxd7 Vxc6 29.Sc4 Vb6 30.Vxf7 Kh8 31.h4 Sg7 32.hxg5 Vxb2 33.f4 Vc2 
34.e5 Vxc3 35.e6 Vc1+ 36.Kh2 (a černý se vzdal. L. Kaválek - Rudé právo 18.3.1967) 1–0 
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Kaválek,L - Larsen,B [B01] 
Hoogovens Beverwijk (3), 1967 
[Kaválek] 
1.e4 d5 (Čekal jsem od Larsena něco neobvyklého, ale tato odpověď mě ani ve snu 
nenapadla) 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5 4.d4 Jf6 5.Sc4 (Byl jsem natolik vyveden z míry, že jsem 
na 5.Jf3 uvažoval i o možnosti Je4) 5...Sg4 6.f3 Sf5 7.Jge2 Jbd7 8.g4! (Bílý musí hrát 
iniciativně - jinak po 8...0–0–0 nebude mít černý problémy) 8...Sg6 9.h4 h6 10.Jf4 e5!? 
(Takticky je tento tah oprávněný. Dává však bílému do moci pole e4) 11.Jxg6 fxg6 12.Sd2! 
(Tím vyvázne bílý ze všech nástrah) 12...0–0–0 (Nikoliv však 12...exd4 pro 13.Jd5 Dc5 
14.De2+ Kd8 15.Sb4 s prudkým útokem) 13.d5 Sb4 14.De2 e4 (Dánský velmistr se 
rozhoduje pro násilné řešení, neboť bílý chystal 15.0–0–0 s dalším 16.a3. Nedávalo mnoho 
14...Jb6 rovněž pro 15.0–0–0) 15.fxe4 Je5 16.0–0–0 Jfxg4 17.a3  
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  17...Sxc3 (Špatné by bylo 17...Sxa3 pro 18.bxa3 Dxa3+ 19.Kb1 Jxc4 20.Dxc4 Vd6 21.Jb5 
(Ovšem podle běžných databází partie pokračovala 17...Vhf8 18.Vhf1 Vxf1 19.Vxf1 Sxc3 
20.Sxc3 Dc5 21.Sd3. - pozn. JK) 18.Sxc3 Dc5 19.Sd3 Vhf8 20.Vhf1 Vxf1 21.Vxf1 De7 
22.De1 (Bílý plánuje uvolnění tahem 23.Se2) 22...c6? (Zbytečně otvírá hru) 23.Se2! (Po 
tomto tahu se bílí střelci rozehrají) 23...cxd5 24.exd5 Je3 25.Vf4! Dc7 (Co měl černý hrát? 
Na 25...Jg2 by přišlo 26.Sg4+ a na 25...Jxd5 nebo Vxd5 26.Ve4 s rychlou výhrou) 26.Ve4 
J5c4 27.Dg1 Kb8 28.b3 (Jednodušší bylo 28.Vxe3) 28...Jxd5 29.Vxc4 De7? (Nyní už 
nebude partie zajímavá. Na 29...Jxc3 jsem měl připraveno 30.Sf3 Da5 31.Dc5) 30.Dh2+ Ka8 
31.Sb2 Ve8 32.Vd4 Je3 33.Vd2 Jf5 34.Kb1 Jxh4 35.Ka2 g5 36.Sg4 a6 37.Vd7 De4 38.Dc7 
Jf3 39.Sxf3 Dxf3 40.Vd8+ Vxd8 41.Dxd8+ (a černý se vzdal. Pozn. L. Kaválek - 
Československý šach 1967, 51) 1–0 
 
 
Kaválek,L - Van den Weide [B33] 
Zwolle (1), 02.1967 
[Kaválek] 
V menším turnaji ve Zwolle (Holandsko) dobyl Kaválek první cenu s 5,5 b. ze 7 partií. 
Následovali: Čirič (Jug.) 5, Ghitescu (Rum.) 4,5, Nikolič (Jug.) 3,5, Van den Weide a 
Andriessen (oba Hol.) 3, Sandor (Maď.) 2 a dr. Visser (Hol.) 1,5 b. 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 
cxd4 4.Jxd4 Db6 5.Jb3 Jf6 6.Jc3 e6 7.a3 Se7 8.Se3 Dc7 9.f4 d6 (Černý sehrál zahájení 
svérázně a získal proti ševeninské tempo navíc) 10.Df3 a6 11.g4 b5 12.g5 Jd7 (Zdá se, že 
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bílý získal převahu. Není však možné zesílit útok na černého krále) 13.Sg2 b4 14.axb4 Jxb4 
15.Df2 0–0 16.0–0 a5 17.Vfc1 (Vše je připraveno k útoku na pěšce a5) 17...Sb7 18.Ja4 Vfc8 
(Ztrácí pěšce, jenže získá dostatečnou kompenzaci) 19.Sb6 Db8 20.Sxa5 d5 (Bílé figury 
uvízly na okraji šachovnice a je nutno hrát nyní velmi přesně) 21.Sxb4 Sxb4 22.c3 (Díky 
tomuto tahu dostane partie ostrý spád. Bylo nutné 22.exd5 s dalším 23.c3) 22...Sd6 (Myslel 
jsem, že tento tah nejde pro 23.e5. Na to by však přišlo Sc6 a černý by stál lépe) 23.exd5 Sxf4 
24.Vf1 Vc4 25.Jd4 Vcxa4 26.Vxa4 Vxa4 27.dxe6 (To je pointa celé zmatené varianty) 
27...Sxh2+ 28.Kh1 Sxg2+ 29.Kxg2 fxe6  
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  (A tady mi soupeř nabídl remízu. Věděl jsem, že nestojím vůbec hůře, a tak jsem chtěl 
zvědět, co se ještě v této bláznivé partii přihodí) 30.Df7+ Kh8 31.Dxd7 Va8 32.Jxe6 Dg3+ 
33.Kh1 Vg8 34.Df7 (Hrozí Dxg8) 34...Dd6 35.g6 h6 (Zde bylo nutné 35...Se5 36.gxh7 Vb8 
Po tahu v partii nemá černý obrany proti oběti dámy) 36.Va1 Se5 37.Dxg8+ (Černý se měl 
vzdát. Ještě následovalo: 37...Kxg8 38.Va8+ Db8 39.Vxb8+ Sxb8 40.b4 h5 41.c4 (a černý se 
vzdal. L. Kaválek - Rudé právo 18.3.1967) 1–0 
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                                 (Kaválek ve Veselí n. Moravou v roce 1967) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghitescu,T - Kaválek,L [B96] 
Zwolle (4), 02.1967 
[Kaválek] 
Ceny za krásu se dávají na šachových turnajích zřídkakdy. Ve Zwolle však na toto zpestření 
nezapomněli. A tak se mně podařil husarský kousek; vyhrál jsem turnaj před Čiričem a 
Ghitescem a dostal cenu za nejkrásnější partii. Byla to příjemná náplast na slabší výsledek v 
Beverwijku. Ale teď už k partii. 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 
(Zatím nic nového pod sluncem. Ghitescova specialita je však 1.d4 a tak jsem se rozhodl pro 
variantu, ve které je nutné znát všechna ostrá pokračování) 7...b5 8.e5 dxe5 9.fxe5 Dc7 
10.exf6 (To už není nejlepší. Nebezpečnější je 10.De2) 10...De5+ 11.Je4 Dxe4+ 12.Se2 (Zdá 
se, že bílý stojí o mnoho lépe. Jeho figury jsou aktivnější a připustil-li by černý 0–0, určitě by 
nevyvázl se zdravou kůží) 12...Dxg2! (Za kvalitu získá černý dva pěšce, přičemž bílý král 
bude neustále ohrožen) 13.Sf3 Dxg5 14.Sxa8 Dh4+! 15.Kf1 Dxf6+ 16.Jf3 Sc5 17.Dd3 0–0 
18.Kg2 (Zde měl bílý nejprve získat kontrolu d-linie tahem 18.Vd1) 18...Vd8 19.De2 (Bílý 
uviděl teprve v poslední chvíli, že po 19.De4 by přišlo 19...Vd2+! 20.Jxd2 Df2+ 21.Kh3 e5+ s 
výhrou dámy. Nyní musí král zpět) 19...Dg6+ 20.Kf1 e5! 21.h3  
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  21...Se6! (Vše nyní vyjde s tempem. Hrozí Sc4) 22.b3 Jd7 23.Sc6 Sf5! 24.Sxd7 Sxd7 
25.Dxe5 (Rovná se kapitulaci, ale i po 25.Vd1 e4 by černý stál na výhru) 25...Dxc2 26.De2 
Df5 27.Vd1 Ve8 28.Dd3 Dxh3+! (a bílý se vzdal. Po 29.Vxh3 Sxh3 je mat ekonomicky čístý. 
L. Kaválek - Práce 1967) (Trochu jiné glosy viz LK - Československý šach 1967, 53, kde i 
tabulka turnaje a vylosování. Pozn. JK) 1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaválek,L - Benkı,P [E80] 
Sarajevo (3), 1967 
[Kaválek] 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f3 (Větší oblibu ve světě si nyní získává pokračování 
5.Se2 0–0 6.Sg5) 5...a6 6.Se3 c6 (To je americký obranný systém proti Sämischovu útoku. 
Černý chce nejdřív vyřešit situaci na dámském křídle a proto co možná nejvíc odkládá 
rochádu) 7.Dd2 b5 8.0–0–0 Da5 9.Kb1 Jbd7 10.g4 (Na Benköeho postup jsem reagoval co 
nejostřeji. Tah v partii směřuje proti 10...Jb6. Následovalo by totiž 11.e5 s komplikacemi 
výhodnými pro bílého, protože černý nemá důležitý mezitah Sf5+) 10...h6 (Zpomaluje celou 
akci bílého na královském křídle. Ale současně nesmí připustit 11.g5 s dalším 12.f4)  11.h4 
Sb7 12.Vh2 (Preventivně uhýbá z diagonály h1–a8 a připravuje 13.g5) 12...Dc7 13.g5 hxg5 
14.hxg5 Jh5 15.Vc1 b4 16.Jd1 c5 17.Sh3 (Chce vyměnit svého střelce za jezdce, neboť v 
zavřené pozici bude dvojice bílých jezdců účinnější) 17...0–0–0 (Je jistým paradoxem, že v 
Sämischově útoku dělají oba soupeři dlouhou rochádu) 18.d5 Kb8 19.Sxd7 Dxd7 20.Je2 e6 
21.Jf2 exd5 22.cxd5 a5 23.Jd3 Sa6  
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 (Zdá se, že černý musí získat útok přípravou postupu c5-c4. Příjde však nemilé překvapení - 
oběť, která se nedala přesně spočítat, jen správně odhadnout) 24.Jxc5 dxc5 25.Vxc5 (Bílý má 
jen dva pěšce za figuru. Ale hrozí získat třetího tahem 26.Vxa5, přičemž důležitou roli hraje i 
diagonála a7-g1) 25...Da4 (Černý měl těžký výběr mezi množstvím tahů. A navíc se ještě 
ocitl v nepříjemné časové tísni. Chtěl bych ještě dodat, že tuto pozici nebylo možno v 
normální turnajové partii hodnotit z hlediska variant) 26.Jd4 (Hrozí 27.Vxa5) 26...Sxd4 
27.Dxd4 Vc8 28.Vhc2 (Já i Benkı jsme měli na hodinách už jen necelé dvě minuty. Snad jen 
tím lze vysvětlit, že jsem nezahrál 28.Vxc8+ a po vynuceném Kxc8 29.Dxh8+) 28...Vxc5 
29.De5+ Ka8 30.Dxh8+ Kb7 31.Vxc5 Sd3+ 32.Ka1 (a černý se vzdal. "Pre Rudé právo 
glosoval velmajster Luboš Kaválek". Pravda 1967) 1–0 
 
Bogdanovic,R - Kaválek,L [B04] 
Sarajevo Sarajevo (12), 1967 
[Kaválek] 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.Jf3 g6 (Před šesti lety jsem si vyhledal jednu partii Korčného, v 
které použil tento systém. Začal jsem ho důsledně zkoušet ve volných partiích proti Hortovi a 
Jansovi. Zalíbil se mi a zařadil jsem ho do svého repertoáru. V Sarajevu jsem ho použil 
poprvé i já) 5.Jg5 c6 6.De2 h6 7.Je4 Sg7 8.f4 (Není divu, že můj soupeř nepřijal oběť pěšce. 
Po 8.exd6 0–0 9.c4 Jf6 10.Jxf6+ exf6 by měl černý silný útok) 8...0–0 9.Jbc3 Jxc3 10.Jxc3 
c5 11.d5 e6 12.Se3 exd5 13.Jxd5 Jc6 14.0–0–0 Jd4 15.Sxd4 cxd4 16.Vxd4 (Po téměř 
vynuceném průběhu měl bílý poslední šanci vyrovnat tahy 16.Jf6+ Sxf6 17.exf6 Dxf6 
18.Dd2) 16...dxe5 17.fxe5 Dg5+ 18.Kb1 Ve8 (Bílý se spoléhal, že na e5 budu brát ihned 
dámou. Potom by partie rychle nabyla remízový charakter po 19.Dxe5 Sxe5 20.Ve4 a 
21.Je7+. Po tahu v partii se tato možnost již definitivně ztratí a projeví se dvojice střelců 
černého) 19.h4 Dxe5 20.Dxe5 Vxe5 21.Sc4 (Po lepším 21.Sd3 by následovalo Vb8 a černý se 
uvolní) 21...Sf5 22.a4 Vc8 23.b3 (Hrozilo Vxc4. Teď se projeví další slabost v táboře bílého - 
bod c2) 23...Vxc4 24.bxc4 Ve2 25.Vd3 (Bílý měl těžký výběr. Jeho král se ocitl v matové síti. 
Vrácení kvality však znamená totéž jako vzdát se)  25...Sxd3 26.cxd3 Vxg2 27.Ve1 g5 
(Nejrychlejší a nejjednodušší) 28.Ve8+ Kh7 29.hxg5 hxg5 30.Ve7 Vf2 31.Vxb7 g4 32.Je3 
g3 33.Vb5 (a bílý současně překročil čas. Ovšem jeho pozice po 33...g2 je prohraná. "Pre 
Rudé právo glosoval velmajster Luboš Kaválek". Pravda 1967) 0–1 
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Kaválek,L - Pietzsch,W [A25] 
Sarajevo (13), 1967 
[Kaválek] 
Zase jen cena za krásu 1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.g3 Jc6 4.Sg2 Sb4 (Smyslovův nápad. Černý chce 
po tazích 0–0 a Ve8 držet napětí ve středu a provést potom případně tah d5 po výměně na c3. 
Je ochoten vrátit se i na f8 s dalším g6 a Sg7) 5.Jd5 a5! (Nyní bílý nemůže získat dvojici 
střelců, neboť by ztratil veškerou kontrolu středních polí. Tahem v partii zabraňuje černý 
postupu b4) 6.e3 0–0 7.a3! (Nejvyšší čas. Jinak by po Ve8 měl černý v zásobě nejlepší ústup 
na f8)  7...Sc5 8.Je2 d6 9.0–0 Ve8 10.h3 (Zabraňuje tahu Sg4 a zmenšuje černému hrací 
prostor na královském křídle) 10...e4!? (Riskantní tah. Pietsch spočítal, že nyní bílému 
nemůže vyjít kombinace s obětí na h7. Ale zmýlil se)  11.Jec3 Jxd5 12.cxd5 Je7 13.Sxe4 
Sxh3 14.Sxh7+! Kf8! 15.Ve1 g6  
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 (Zdá se, že bílý střelec je nenávratně ztracen. Počítal jsem však o 5 tahů dál než můj soupeř) 
16.d4 Sb6 17.e4 Kg7 18.Dd2 Kxh7 19.Dh6+ Kg8 20.Sg5! (Nikoliv 20.Dxh3 pro Jf5 a černý 
by se uvolnil. Nyní hrozí 21.Sf6 s matem) 20...Sxd4 21.Dxh3 (Materiálně tato kombinace 
bílému nic nevynesla. Získal však sloupec h k matovému útoku. Černý se ve snaze zabránit 
této přímočaré hrozbě dostává pod lavinu úderů na druhé straně šachovnice) 21...f6 22.Sd2 
Vf8 23.Jb5! Se5 (Nepomáhalo ani 23...Sb6 pro 24.Se3 a bílý se dostane k útoku na slabého 
pěšce c7, přičemž i slabina na e6 hraje rozhodující úlohu) 24.f4 Sxb2 25.Vab1 c6 26.De6+ 
Kg7 27.Jxd6 Sxa3 28.e5! (Všechny hrozby nemůže černý pokrýt. Umožňuje ještě efektní 
závěr) 28...b5 29.exf6+ Vxf6 30.Dxf6+! (a černý se vzdal. Po vzetí dámy je 31.Sc3 mat. L. 
Kaválek - Práce 1967) 1–0 
 
Kaválek,L - Bobocov,M [B76] 
Varna, 1967 
[Kaválek] 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 (Nyní mně Bobocov překvapil otázkou, zda hraji na výhru. Byl jsem ve 
velmi nepříjemné situaci. Odpovím-li, že nikoliv, mohli bychom kupit pár tahů bez ladu a 
skladu na sebe a podepsat ve dvacátém tahu remízu. Řekl-li bych, že chci hrát na výhru, což 
jsem později také učinil, může na vás váš soupeř zanevřít a nepromluvit s vámi do konce 
turnaje jediné slovo, jak se také v tomto případě stalo. Od té doby, co šach povazuji i za sport, 
mě při takovýchto brzkých nabídkách remízy napadá myšlenka: což by mohli fotbalisté po 
dvou minutách hry to "zabalit" a jít domů s výsledkem 0:0? Co by pak tomu asi řekli diváci?)  
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3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 0–0 8.Dd2 (Preciznější je 8.Sc4, neboť 
nepřipouští možnost v partii) 8...d5 9.e5 Je8 10.f4 Jc6 11.Sb5 (Tím bílý sice vynucuje 
výměnu na d4, ale teoretické 11.g3 je lepší. Po tahu v partii může černý hladce vyrovnat) 
11...Jxd4 12.Sxd4 Jc7 13.Se2 Sd7 (Lepší bylo 13...Je6 14.Sf2 d4 15.Je4 Sd7!) 14.Sf3 Sc6 
15.Vd1 e6 (Černý měl zkusit pružnější plán: 15...Dd7 s dalším b6, Vad8 s pozdějším f6) 
16.0–0 Jb5 17.Jxb5 Sxb5 18.Vf2 Dc7 19.h4 Sc6 20.h5 De7 (Bílý má malou výhodu. Pole d4 
je v jeho moci, průlomy ve středu nehrozí a tak zbývá připravit útok na krále) 21.g3 Vfc8 
22.Kg2 Se8 (Černý nemůže najít dobrý plán) 23.c3 a5 24.g4  
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  24...f5? (To už prohrává. Stačilo se jen držet jedné šachové poučky, která praví: nehraj tam 
kde jsi slabší. Bílé figury teď proniknou do černé pozice po volných černých polích) 25.exf6 
Sxf6 26.h6! (Nyní budou hrozit různé oběti spojené především s hrozbou matu na g7) 
26...Vc4 27.De3 Sxd4 28.Vxd4 Vxd4 29.Dxd4 Sc6 (To už je chyba v již beznadějné pozici. 
Černý nyní ztrácí pěšce) 30.Ve2! Vf8 (Po 30...Sd7 by přišlo 31.Sxd5 s hrozbou 32.Vxe6!) 
31.Vxe6 Df7 32.g5 Vd8 33.De5 Df8 34.Ve7 (a černý se vzdal. Proti 35.Vg7+ není obrany. 
Tím jsem zahájil úspěšný útok na první místo v turnaji, kdežto Bobocov spadl na místo 
deváté. L. Kaválek - Práce 1967) 1–0 
 
 
Barczay,L - Kaválek,L [B79] 
Salgotarjan, 1967 
[Kaválek] 
(Barczay velmistrem. - Maďarský šachista Barczay dokázal za jediný rok to, o čem sní mnozí 
šachisté celý život: získal titul mistra, mezinárodního mistra a velmistra a navíc ještě 
postoupil do mezipásmového turnaje. V nedávném turnaji v Salgotarjánu znovu předvedl svůj 
postřeh, dobré teoretické znalosti a velkou vůli po vítězství) 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 (Toto pořadí tahů jsem měl na šachovnici poprvé v životě. Chtěl jsem 
vyzkoušet v této dračí obraně novinku z nedávného turnaje v Moskvě) 6.Se3 Sg7 7.f3 Jc6 
8.Dd2 0–0 9.Sc4 Sd7 10.Sb3 Da5 11.0–0–0 Vfc8 (To je zmíněná novinka. Nyní už černému 
nejsou nebezpečné odtahy jezdce c3 po ústupu 12.Kb1 a druhá věž může podpořit útok. Např. 
12.Kb1 Je5 13.De2 b5! 14.Jcxb5 Vab8, jak se hrálo v partii Gipslis-Štejn, Moskva 1967) 
12.g4 Je5 13.h4 Jc4 14.Dd3 Jxe3 15.Dxe3 (Nastala kritická pozice. První moje myšlenka 
vedla k tahu 15...Vc5 s dalším Vac8. Po těchto tazích bílý svým útokem těžko prorazí, 
přičemž černá pozice je velmi elastická. Pak jsem náhle uzřel, že po tazích 15...Db6 nebo 
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15...Dc5 hrozí 16...e5 s výhrou jezdce. Ještě lepší se mi zdála druhá možnost, kterou jsem ke 
své smůle použil v partii, neboť si tak uvolňuji oba pěšce dámského křídla) 15...Dc5 16.h5! 
e5? 17.hxg6! hxg6 (Po 17...exd4 18.gxf7+ a 19.Dxd4 se může černý klidně vzdát, neboť 
hrozí ještě g5 a Vxd6) 18.Jf5! gxf5 19.Dg5 (Náhle je černá pozice hladce prohraná!) 19...Df2 
20.Vh6 Jxg4  
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 (To je ještě poslední chytání se stébla. Bílý si však už bod nenechá ujít a zakončí partii 
efektním úderem) 21.Sxf7+! (Po 21.fxg4 Df4+ 22.Dxf4 exf4 23.Vhxd6 Sc6 by měl černý 
vzhledem ke dvěma střelcům šance na záchranu) 21...Kxf7 (Nepomáhalo ani 21...Kf8 pro 
22.Vh8+!) 22.Dg6+ Kf8 23.Vh7 Sh6+ 24.Kb1 Se8 25.Vh8+ Ke7 26.Dh7+ Sf7 27.Jd5+ Kd7 
28.Dxf7+ Kc6 29.Je7+ (a černý se vzdal. - Po partii mi Barczay řekl, že jsme až do 19. tahu 
opakovali partii z maďarského mistrovství Juha-Haag. A tak tímto "vlítnutím" do varianty 
jsem zahájil svůj nejhorší turnaj v životě. L. Kaválek - Práce 1967. - V databázích se tato 
parti liší v zahájení 11.g4, 12.0–0–0 i na konci bývá o pár tahů delší. Pozn. JK)  1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaválek,L - Fischer,R [B97] 
Sousse Interzonal+ (6), 10.1967 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Db6 (Tato varianta sicilské 
obrany je ještě stále na programu mezinárodních turnajů. Hraje ji často Fischer, ale také 
Kaválek se v ní dobře vyzná) 8.Dd2 Dxb2 9.Vb1 Da3 10.f5 Jc6 11.fxe6 fxe6 12.Jxc6 bxc6 
13.e5 dxe5 (Ještě donedávna platilo za nejsilnější 13...Jd5, teprve po partii Tal-Bogdanovič, 
hrané v Budvě v roce 1967, se názor na toto pokračování změnil) 14.Sxf6 gxf6 15.Je4 Se7 
16.Se2 h5 (Nebezpečné by bylo 16...0–0 pro 17.Vb3 Da4 18.c4, tak jak se hrálo v partii 
Gipslis-Korčnoj na přeboru SSSR) 17.c4 f5 18.Vb3 Da4 19.0–0 fxe4 20.Dc3  
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 (Za obětovanou figuru má bílý velmi aktivní útočné možnosti) 20...Dxa2 21.Sd1 (Nelze 
21.Vb2 pro 21...Sc5+ 22.Kh1 Sd4 atd.) 21...Vf8 22.Sxh5+ Kd8 23.Vd1+ Sd7 24.De3 Da5 
25.Vb7 Sc5 26.Vdxd7+ Kc8 27.Vdc7+ Kd8 28.Vd7+ (a remis věčným šachem. Nový 
příspěvek k teorii této varianty. Rudé právo 16.12.1967 - glosátor neuveden, patrně V. Hort, 
nebo K. Opočenský?) ˝–  ̋
A nyní tatáž partie s glosami Luboše Kaválka z jeho slavné hlídky v listě The Washington 
Post: 
 
In 1967, Bobby Fischer walked away from what looked like an easy winning position and set 
back his campaign for the world chess championship by three years. After a dispute with the 
organizers over scheduling the games, Fischer dropped out of the Interzonal Tournament in 
Sousse, Tunisia, held to select candidates for the world championship. - Before he left, 
Fischer had been playing with the world elite like a cat with a mouse. In 10 games, he had 
seven wins and three draws, including the following Sicilian Defense. In his book 
"Revolution in the 70s," Garry Kasparov considers it as one of the pivotal games of this sharp 
opening line.  
 
A Venomous Knight 
Fischer as black chose one of his favorite systems, the Poisoned Pawn variation of the Najdorf 
Sicilian. "It is so risky for black that it is madness to play it without a lot of homework," 
remarked the Danish grandmaster Bent Larsen, the eventual winner of the Sousse Interzonal, 
"but Fischer knows it well and, to me, it is a madness to play this pawn sacrifice against him." 
I sensed the load of homework Fischer threw at me and where he wanted me to slip. Only a 
healthy dose of imagination kept me in the game.  
 
Kaválek-Fischer  
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6 (The Poisoned Pawn 
variation.) 8.Qd2 Qxb2 9.Rb1 Qa3 10.f5! (At this point Fischer requested more lights and 
eventually we moved to a different table and two more lamps were brought in. After that 
interlude, our concentration was fully on the game.) 10...Nc6 11.fxe6 fxe6 12.Nxc6 bxc6 
13.e5! (With the sacrifice of the second pawn white wants to open files and diagonals to the 
black king.) 13...dxe5 14.Bxf6 gxf6 15.Ne4 Be7 (In the game Kaválek-Barczay, played one 
month before this game in Varna, Bulgaria, I had to find a different knight sacrifice: 
15...Qa4?! 16.Nxf6+ Kf7 17.Bd3!, but after 17...Qh4+ 18.g3 Bh6, I missed 19.Qa5! Qxf6 
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20.Rf1 Bf4 21.Qc7+ Kf8 22.Qxc6 and white should win.) 16.Be2 h5 17.c4 (Alvis Vitolins's 
astonishing knight sacrifice 17.Rb3 Qa4 18.Nxf6+!! Bxf6 19.c4 originated in 1977.) 17...f5 
(The move 16...h5, in connection with 17...f5, was Fischer's improvement, prepared at home.) 
18.Rb3 Qa4 (The black queen is out of play, but what now?) 19.0-0!? (I found quickly that 
after 19.Nd6+ Bxd6 20.Qxd6 Qa5+ 21.Kf2 Ra7 22.Qxc6+ Kf7, black coordinates his forces 
and remains a pawn up. Sacrificing the knight with 19.0-0 was in Larsen's words "a brutal 
solution," but psychologically justified, since it was easy to assume that Fischer might not 
have analyzed it.) 19...fxe4 20.Qc3 Qxa2 21.Bd1 Rf8?! (I ran into Fischer on the evening 
after our game ended. He needed no extra lamps to illuminate his hindsight; by the dim rays 
of a Tunisian streetlight, using his pocket set, he showed me that a bishop check was indeed 
what he had missed. Instead of playing 21...Rf8, he should have played first 21...Bc5+, and 
after 22.Kh1 Rf8, white's attack is blunted: 23.Bh5+ Kd8 24.Rd1+ Bd7 25.Rb7 Bd4. Missing 
this extra opportunity almost cost Fischer the game.) 22.Bxh5+ Kd8 23.Rd1+ Bd7 24.Qe3! 
(Preventing 24...Qf2+ 25.Kh1 Qf1+ 26.Rxf1 Rxf1 mate, white at the same time changes the 
momentum and counterattacks. I thought I had him: how can he cover the devastating double 
threat of 25.Rb7 and 25. Qb6+ Kc8 26.Qb7+ Kd8 27.Qxd7 mate? But Fischer found a 
weapon that he could use as no other master could: the pin.) 24...Qa5! 25. Rb7 Bc5 
(Eliminating white's strongest piece from the action and forcing a draw.) 26.R1xd7+ Kc8 
27.Rdc7+ Kd8 28.Rd7+ Draw  
(Lubomir Kaválek – The Washington Post 3.9.2007)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaválek,L - Bronstein,D [C16] 
IBM Amsterdam (10), 1968 
[Kaválek] 
Věnováno Davidu Bronštejnovi. - Milý Davide, víte sám nejlíp, jak je těžké vytvořit v šachu 
hodnotné umělecké dílo, které by přetrvalo nás oba i celé věky. Vždy jste mi říkal, že 
vyhledáváte vše nové, neotřelé. I já se s Vámi plně ztotožňuji. Hráli jsme spolu dvě partie. 
Nemusíme se za ně stydět. Byly hodnotné až příliš. V obou jste měl plný sportovní úspěch. 
Avšak v obou jste stál špatně. Já však, nehledě na body, toužil jsem získat pro svou duši pocit 
krásna. Ztratil jsem body, ale získal jsem si Vaše srdce. Upřímně se omlouvám, že jsem Vás 
neporazil. Však dnes už naposled. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 b6 5.a3 (Je to věc vkusu. 
Jansa tu hrává 5.Dg4 a vyhrává. V nedávném přeboru Moskvy se podařilo právě Bronštejnovi 
lehce vyrovnat se Suetinem. Další pořadí tahů už počaly vymýšlet naše hlavy) 5...Sf8 6.f4 Je7 
(Černý by mnoho nezmohl s tahem 6...Sa6. Následovalo by 7.Sxa6 Jxa6 8.Dd3 Jb8 9.f5. 
Bronštejn dobře odhadl, že s výměnou bělopolných střelců nelze ani do budoucna počítat) 
7.Jf3 Dd7 8.Se3 Jbc6 9.Sf2 Sb7 10.Sd3 0–0–0 11.b4 f6 12.Je2 h6 (Bronštejn pochopil, že je 
bez protihry. Nyní bylo rozumné 13.Dd2 s možností hry na obou křídlech. Místo toho jsem 
chtěl být pánem celé šachovnice, avšak tím jsem vydal Davidovi opěrné punkty) [12...Kb8 
13.c3 h6 14.h4 h5 je uváděno v obvyklých databázích. Pozn. JK)] 13.h4 h5 14.c3 Kb8 15.Jc1 
Jf5? (Správné bylo 15...a5 a dále pokračovat v intencích královské indické) 16.Jb3 Jh6 17.a4 
Je7 18.a5 Jc8 19.Dd2 Jg4 20.0–0 f5!?  
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 (! Tímto tahem Bronštejn de facto vyhrál partii. Každému je jasné, že od této chvíle hraje jen 
bílý. A dát někomu možnost volného podnikání může vést často ke krachu) 21.Vfb1? (Nyní 
hrozí 22.Jc5 s rozhodujícím útokem. Bronštejn musí vynuceně pozici zablokovat. V dalším 
průběhu jsem se příliš opil svou přenádhernou pozicí. Zbývá jen dodat, že po 21.Vfb1 není 
bílá pozice vyhraná. A přece se mohl stát "sedmý div světa", kdybych zahrál rozkošné 
21.Jc5!! Chtěl bych unavit čtenáře jen jedinou variantou, která vede forsírovaně k výhře: 
21...bxc5 22.bxc5 a6 23.Vfb1 Dc6 24.Vb4 Ja7 25.Vab1 Ka8 /nelze 25...Jb5 pro 26.Vxb5!/ 
26.Vxb7 Dxb7 27.Vxb7 Kxb7 28.Jg5! Ve8 29.c4! c6 30.Db2+ Ka8 31.cxd5 cxd5 32.Sxa6 
Vb8 33.Dc2 Vh6 34.c6 a vyhraje. Další varianty, jak lze snadno zjistit na šachovnici, 
prohrávají daleko rychleji) 21...b5! 22.a6 Sc6 23.Jc5 De8 24.Jg5 Sd7 25.Va5 c6 (Nyní jsem 
mohl po 26.Jb7 vzít kvalitu. Černá pozice by pak byla nedobytná. Místo toho jsem vymyslel 
kombinaci a stál jsem jen před problémem zda ji provést nebo dát partii za remízu. Touha po 
krásných obratech však zvítězila) 26.c4!? dxc4 27.Sxc4 bxc4 28.Jb7 Jxf2 29.Dxf2 Se7 30.b5 
cxb5 31.Jxe6! (To je pointa celé kombinace. Zdá se, že černý nemá obranu) 31...Sxh4! 
32.Dxh4 (Partie už vklouzla do oboustranné časové tísně. V poslední chvíli jsem uviděl, že 
nevychází varianta s obětí dámy: 32.Df3 Sc6 33.Vbxb5 Sxf3 34.Jbxd8+ Jb6 35.Vxb6+ axb6 
36.a7+ Kc8 37.gxf3. Černý zahraje prostě 34...Dxb5!) 32...Sxe6 33.Jxd8 Dxd8 34.Vaxb5+ 
Jb6 35.Dxd8+ Vxd8 36.Vxb6+ axb6 37.Vxb6+ Ka7 38.Vxe6 (Až sem jsem vše spočítal. 
Lišák David, jako už nesčíslněkrát v životě, počítal o tah dále. A tak se náhle staly z mé 
pozice trosky) 38...Vc8! (S praporkem na spadnutí jsem ještě zahrál...) 39.Ve7+ Kxa6 
40.Ve6+ Kb5 41.Ve7 (a bílý se vzdal. Snad mě pochopíte, když tu na závěr napíši: K vůli 
takovýmto partiím stojí za to hrát šachy. L. Kaválek - Práce 18.8.1968) 0–1 
 
Kaválek,L - Vasiukov,E [B08] 
Moskva-Praha match, 1968 
[Kaválek] 
Začnu pít čaj. - K tomu mě donutila redakce Večerní Moskvy, která mi za nejlepší výsledek 
věnovala při zápase Praha-Moskva nefalšovaný ruský samovar. Samotný výsledek zápasu 
(13,5:8,5) je pro naše mladé družstvo velmi cenný. Družstvo Moskvy bylo až na Botvinnika a 
Smyslova kompletní (hráli v Monacu). V našem týmu chyběli na opláku Pachman (je nyní v 
Portoriku) a dr. Filip (kterému se prostě hrát nechtělo). Podívejme se nyní na partii, která 
zavinila, že budu muset ve dnech příštích začít holdovat čaji.  1.d4 d6 2.e4 Jf6 (Vasjukov byl 
mým soupeřem též v zápase Praha-Moskva v roce 1966. Stalo se, že jediní my dva jsme 
neporušili tradici a usedli opět spolu za šachovnici. Při pražském utkání jsme se snažili jeden 
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druhého převýšit ve znalostech sicilské. Ani jednomu z nás se to však nepodařilo. V Moskvě 
jsme se sicilské vyhnuli - Vasjukov hrál bílými anglickou - a pokoušeli jsme osud v nepříliš 
obehraných zahájeních) 3.Jc3 g6 4.Jf3 Sg7 5.h3 (Snažil jsem se rozehrát partii nenáročně, 
avšak pevně) 5...0–0 6.Se3 Jc6 (Bilek hrál se mnou v Szombathely 6...c6. Tah, použitý 
Vasjukovem, je nadějnější) 7.g3 e5 8.Sg2 Sd7 9.0–0 Ve8 10.Dd2 a6 11.Vad1 Dc8 12.Kh2 
b5?! (Vasjukov svými předchozími tahy udělal vše pro to, aby dostal protihru. Nyní však na 
chvilku zaspal. Správné bylo 12...exd4 13.Jxd4 Je5 14.De2 b5 s výbornou hrou černého) 
13.dxe5 Jxe5 14.Jxe5 Vxe5 15.Sd4 Vh5 (Teď vypadá útok černého hrozivě. Bílý má k 
dispozici jediný tah) 16.h4 Sc6 (Za úvahu stálo 16...g5) 17.Sf3 Jg4+ 18.Kg2 Sxd4 19.Dxd4 
Vc5 20.Se2 (Nyní hrozí nepříjemné 21.b4) 20...a5 21.Jd5 Sxd5 22.exd5 h5 23.c3 (Pozice je 
přiblizně vyrovnaná, černý jezdec se nemůže upevnit na e5, věž c5 je zatím trochu ze hry. 
Bílý však těžko může pozici zesílit) 23...Je5 24.f4? (Oslabuje pozici. Bílý však zamýšlel 
postup pěšce f2 až na f5. Přehlídl jsem taktickou možnost) 24...Jg4 25.Sf3 (Zjistil jsem, že 
hrozí triviální Vxd5 a Je3+. A tak se nedalo nic dělat, než povyspravovat díry v pozici) 
25...b4 26.Vde1 bxc3 27.bxc3 Vb8 28.Ve2 (Nyní mohl černý přejít do protiútoku po 25...Jh6 
26.Vfe1 Df8 s dalším Jf5 a Dg7. Místo toho nachází pro bílého matový útok) 28...Vcb5 29.c4 
Vb1? (Prohrává ihned) 30.Vxb1 Vxb1 31.Sxg4 hxg4 (Vasjukov přehlédl, že nemůže odejít 
dámou z osmé řady) 32.f5! gxf5 (Nic jiného nezbývá. Nyní rozhodne pěšec h) 33.Df6 Vb8 
34.h5 a4 35.h6 Df8 36.Ve7 (Hrozí 34.h7+) 36...Vb2+ (Zoufalství) 37.Dxb2 (a černý se vzdal. 
L. Kaválek - Práce 19.5.1968) 1–0 
 
Kaválek,L - Martinovi č [E87] 
Sarajevo (3), 1968 
1.c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Sg7 5.f3 0–0 6.Se3 e5 7.d5 Jh5 8.Dd2 f5 9.0–0–0 Jd7 10.Sd3 
Jdf6 11.Jge2 fxe4 12.Jxe4 Jxe4 13.Sxe4 Jf6 14.Sc2 De7? [14...Sf5] 15.Jg3 Jh5!? 16.Je4 Sf5 
17.g4 Sxe4 18.Sxe4 Jf4 19.h4 Sf6? [19...a6 20.g5 b5] 20.g5 Sg7 21.h5! Dxg5? [21...Jxh5 
22.Vxh5!? gxh5 23.Dh2 De8 24.Vg1 Vf4! /s nejasnou hrou/] 22.Vdg1+- Df6 23.hxg6 hxg6  
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 (Tato zajímavá pozice vznikla ve 3. utkání XI. mezinárodního turnaje v Sarajevu. V 
předchozím průběhu jsem obětoval pěšce za útok a nyní přišlo efektní dokončení započaté 
myšlenky) 24.Vxg6!! Jxg6 25.Sg5! (To je pointa kombinace. Kdyby nyní ustoupil černý na 
jediné pole: 25...Df7, následovalo by 26.Dh2 Sh8 27.Sxg6 Dg7 28.Sh7+ Kf7 29.Dh5+. 
Pokračování, které volí v partii, znamená též rychlý konec)  25...Dxf3 26.Sxf3 Vxf3 27.Dh2 
Vaf8 28.Dh7+ Kf7 29.Vh6 Jf4 30.Vf6+ Ke8 31.Dxg7 (L. Kaválek - Práce 1968 , B. Ivkov -
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Informator 5/656) 1–0 
 
Kaválek,L - Janoševič,D [A79] 
Sarajevo (9), 1968 
[Opočenský] 
1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 g6 4.Jc3 d6 5.e4 Sg7 (Tento systém černými hrává s oblibou také 
Kaválek. Je tedy donucen bojovat proti vlastním zbraním) 6.Jf3 (Toto pokračování bylo v 
módě asi před deseti lety) 6...0–0 7.Se2 e6 8.0–0 exd5 9.cxd5 Ve8 10.Jd2 Ja6 11.f3 Jc7 
12.a4 b6 13.Kh1 Vb8 14.Jc4 Sa6 15.Sg5 h6 16.Sh4 g5 17.Se1 (Tento tah svědčí o tom, že 
Kaválek znamenitě rozumí vzniklému postavení. Bílý musí řešit situaci postupem b-pěšce a 
prolomit dámské křídlo černého)  17...Sxc4 18.Sxc4 a6 19.Dd3 Va8 20.Vb1 (Strategický 
plán, který se poprvé vyskytl v partii Pachman-Ciocaltea, hrané v Sarajevu v roce 1966) 
20...Jd7 21.b4 f5 22.f4 (Oběť pěšce, která v nejvyšší míře vynutí zostření hry) 22...cxb4 
23.Vxb4 Jc5 24.Dd1 b5 (Také černý vede protiútok velmi důmyslně) 25.axb5 axb5 26.Jxb5 
Jxb5 27.Sxb5 Vxe4 28.Vxe4 fxe4 (Hry se celkem vyrovnaly. O výsledku partie teď 
nerozhoduje postavení na šachovnici, nýbrz spíše vnější faktory, jako časová tíseň, nervová 
vyčerpanost atd.) 29.Dh5 gxf4 30.Vxf4 Va1 31.Vf1 Jd3 32.Df7+ Kh8 33.Sg3 De7 34.Df5 
Dg5 35.Dc8+ Kh7 36.Vxa1 Sxa1 37.Sd7 (Oba soupeři ve vzrušující časové tísni se 
pohybovali na okraji porážky. Nyní se ukáže, že Kaválek počítal přesněji a že jeho útok na 
královském křídle bude rozhodujícím činitelem) 37...Dxd5 38.Sf5+ Kg7 39.Se6 Dh5 
40.Dg8+ Kf6 41.Sg4 Dg5 42.Sh4  
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 (a černý se vzdal, poněvadž ztrácí dámu. - Závěrečné postavení si zaslouží diagram a celá 
partie si zaslouží pochvalu pro oba soupeře. Jen takovým stylem může být zachován zájem 
diváků o partie šachového turnaje. K. Opočenský - Rudé právo 2.11.1968) 1–0 
 
 
Kaválek,L - Doležal,J [C16] 
ČSSR-ch Luhačovice (1), 1968 
[Kaválek] 
Imprese vítěze (I.) - Odpusťte mi mou neskromnost. Chci vám totiž presentovat ve dvou 
hlídkách své dojmy z nedávného mistrovství republiky v Luhačovicích. Jelikož jsem se stal 
nakonec vítězem, rád bych se s vámi podělil o svou radost a ukázal vám na dvou partiích, jak 
k tomu vůbec došlo. Svůj poslední turnaj před Luhačovicemi jsem hrál v Sarajevu. A hrál 
jsem "systémem Hort", což jest neprohrát, něco vyhrát a být tudíž při vrcholu tabulky, tedy 
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systém v jádru velice úspěšný. Hort takto hraje už tři roky. Když ovšem přijde turnaj, kde 
remízy vás neposunují kupředu, když je zapotřebí vyhrávat, pak tento systém nestačí. Musíte 
si občas zariskovat. To jsem však na startu v Luhačovicích hned nepochopil. A tak se stalo, že 
jsem z prvních šesti partií vyhrál jen tuto jedinou partii.  1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 Je7 
5.a3 Sxc3+ 6.bxc3 b6 (Strategicky nelze proti tomuto pokračování velmistra Bóry Ivkova nic 
namítat. Černý chce vyměnit svého bělopolného střelce a oslabit tak bílá pole na šachovnici. 
Přičemž bílému zůstane černopolný střelec, který nemá velkou šanci na uplatnění. Bílý má 
však k dispozici několik taktických manévrů, jimiž oslabí černou pozici a získá dostatečnou 
protihru) 7.Dg4 Jg6 8.h4 h5 9.Dd1! (Vše už bylo vymyšleno, stačí jen nezapomínat a 
objevovat staré, jak říkají klasici) 9...Sa6 (Po 9...Jxh4 přijde 10.g3 a 11.Vxh5) 10.Sxa6 Jxa6 
11.Sg5! Dd7 12.Je2 (Hrozí 13.Jg3 se ziskem pěšce) 12...Je7 13.Jf4 g6 14.Sf6 (Tím zbavuje 
černého jedné rochády) 14...Vg8 15.Sxe7! (Střelec splnil svou úlohu, je čas, aby odešel s 
poctou) 15...Kxe7 (Po vzetí dámou by následovalo 16.Dc3! Jb8 a 17.c4! Nyní jsem si 
vzpomněl na velmistra Parmu, neboť on je hráčem takovéhoto stylu. Zná výborně zahájení, 
takže své soupeře většinou přehrává. Vybuduje si pozici, kde protivník nemá protišance a pak 
už jen utahuje šrouby) 16.a4 Dc6 17.Dd2 Dc4 18.Jd3 (Nyní nejde 18...c5 pro 19.Jb2) 
18...Vad8 19.a5 c5 20.axb6 axb6 21.0–0 (Černý vůbec netušil, že tento tah existuje, jak mi 
řekl po partii) 21...Va8 22.dxc5 Vgb8 (Nešlo 22...Jxc5 pro 23.Dg5+ Kd7 24.Df6) 23.cxb6 
Vxb6 24.Dg5+ Ke8 25.Vfb1 Vab8 26.Vxb6 Vxb6 27.Va3 (Vše je pokryto. Pěšec navíc a 
hlavně slabý černý král rozhodnou partii) 27...Vb8 28.Kh2 Vc8 29.Df6 Dc6 30.Jf4 Jc5 
31.Dh8+ Ke7 32.Dg7 Ke8 33.c4! (Na rozloučenou ještě malý taktický obrat) 33...dxc4 
34.Jxg6 fxg6 35.Vf3 (a černý se vzdal. Hrozí 36.Vf8 mat. L. Kaválek - Práce 30.6.1968) 1–0 
 
 

 
 
(Podpisy účastníků a rozhodčích mistrovství Československa v Luhačovicích 1968) 
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Plachetka,J - Kaválek,L [A48] 
ČSSR-ch Luhačovice (13), 1968 
[Kaválek] 
Imprese vítěze (II.) - Po partii s Augustinem jsem si vyvodil, že při uplatňování malých 
výhodiček štěstí nekvete. Snažil jsem se pozice komplikovat, ale přitom neodejít od šachové 
logiky. Je jasné, že takováto hra nese s sebou mnoho ošidností. Někdy musíte jít chtěnechtě 
do horších pozic a nechat hrát soupeře. Není to taktika čistá, a proto se chci omluvit Jansovi a 
Smejkalovi za své blefování. Přineslo mi úspěch sportovní, nikoli tvůrčí. V dnešní partii se 
snažil můj soupeř hrát na remízu. Že to není lehké, přesvědčte se sami. 1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.c3 
Sg7 4.Sf4 (To je systém k "neprotržení". Upřímně řečeno, nebyl jsem rád, když se tato pozice 
objevila na šachovnici. Černému se hraje na výhru velice těžko. Nemůže riskovat oslabení 
násilným útokem. Bílá pozice je při všem dostatečně pevná) 4...d6 5.h3 0–0 6.e3 Jbd7 
7.Jbd2 De8 8.Sh2 e5 (V turnajové praxi mnohokrát hráno. Avšak obrácenými barvami) 
9.dxe5? (Tím dává černému vzduch) 9...Jxe5 10.Jxe5? (To už není strategicky vhodné. 
Iniciativa přejde do rukou černého. Nic ještě nekazilo 10.Se2) 10...dxe5 11.Se2 b6 12.0–0 
Sb7 13.Jf3 Je4 14.Dc2 De7 15.Vad1 (Hrozí výměna figur po 16.Sc4 a 17.Sd5. Nastavovat se 
na d-linii věžemi vede k remíze. Snažil jsem se bránit všem výměnám za každou cenu) 
15...Jd6 16.Da4 a5 17.Vd2 Sc8 18.Dc6? (Léčka se podařila!) 18...Va7 19.c4 (Hrozilo 
nepříjemné 19...a4. Nyní má černý opěrný bod na c5. Tedy už alespoň něco) 19...Sb7 20.Da4 
Je4 21.Vdd1 (Nešlo 21.Vd7 pro De8, ani  21.Dd7 pro 21...Dc5 22.Vdd1 Sc6 23.Dd3 Jxf2! a 
24...e4) 21...Jc5 22.Da3 Vaa8  
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 (Hrozilo 23.b4. Nyní je jasné, že pozice má do remízy daleko) 23.Vd2 f5 (Černého figury 
stojí na ideálních místech. Teď už je možné pokusit se zdolat bílého krále útokem. Hrou na 
remízu bílý své vojsko příliš zpasivněl a nemá dobrou protihru) 24.Vfd1 Sc6 25.Ve1 g5 
26.Vdd1 g4 27.Jd4 (Přiznávám, že jsem tento obrat přehlédl. Předtím jsem o něm věděl. 
Ovšem možný byl až po dokonalé přípravě) 27...Sb7 (Po 27...exd4 28.exd4 by měl bílý 
pravdu. Dáma na e7 je nekrytá)  28.hxg4 fxg4 29.Jb3 (Nešlo 29.Sxg4 pro Dd5. Nyní 
rozhodne malá kombinace) 29...Vxf2! 30.Kxf2 Dh4+ 31.Kg1 g3 32.Sxg3 Dxg3 33.Sf1 Vf8 
(Hrozí oběť druhé věže 34...Vxf1+ a 35...Dxg2 mat. Po 34.Ve2 by černý vyhrál takto: 34...e4 
35.Jxc5 Se5 a matu na h2 nelze zabránit) 34.e4 Jxe4 35.Ve2 Jg5 (Hrozí dvojtažka po 
36...Jf3+) 36.Jd2 Jh3+ 37.Kh1 Dh4! (Nejjednodušší. Kvůli hrozbě 38...Jf2+ a 39...Dh1 mat, 
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musí bílý vydat materiál)  38.Jf3 Sxf3 39.gxf3 Jf2+ (a bílý se vzdal. Po ústupu krále přijde 
40...Jxd1 a černý "má víc". L. Kaválek - Práce 7.7.1968) 0–1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaválek,L - Ree,H [B86] 
Eersel m (9), 1969 
[Pachman] 
Kaválek-Ree 7:3. Loňský mistr ČSSR se utkal s holandským mistrem a zvítězil bez jediné 
porážky. Nejhezčí z celého zápasu byla předposlední - devátá partie. 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 
cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sc4 e6 7.a3 (Pokračování, spojená s obětí pěšce - 7.Sb3 b5 8.f4 
nebo 8.0–0 nejsou černému zvlášť nebezpečná, Kaválek proto zkouší klidnější a méně 
známou variantu) 7...b5 8.Sa2 Sb7 9.0–0 Jbd7 (Ne 9...Jxe4 10.Jxe4 Sxe4 11.Ve1 d5 12.f3 
Sg6 13.Jxe6! atd.) 10.De2 Vc8 11.f3 (Kaválek zakládá vzhledem k příznivému stavu utkání 
zahájení velmi klidně - místo 10.De2 je možno 10.f4) 11...Dc7 12.Kh1 Jb6 (Nepříjemné pro 
černého je to, že přirozený vývin Se7 vázne teď i v příštím tahu na Sxe6!) 13.Sg5 Jc4 14.Sxf6 
gxf6 15.Sxc4 Dxc4 16.De3 Dc5 17.Dd3 Dc4 18.Dd2 Dc5? (Černý se měl bez ztráty času 
odhodlat k postupu b4) 19.f4 Sh6 20.Vad1 b4 21.axb4 Dxb4 22.De1! Dxb2?  
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 (Dáma se měla vrátit na b6, teď rozhodne hezká - i když velmi často se vyskytující - 
kombinace) 23.Jd5! exd5 (Odmítnout se oběť dobře nedá - po 23...Sg7 přijde 24.Jf5 exf5 
25.exf5+ Kf8 26.De7+ Kg8 27.Vb1 a vyhraje) 24.exd5+ Kd7 (Hezký závěr by vyšel po 
24...Kf8 25.Jf5 Ve8 26.Dh4 Sg7 27.Vb1 Dxc2 28.Dg4 Vg8 29.Vxb7 Sh6 30.Jxh6! Vxg4 
31.Vxf7#) 25.Vb1 Dxd4 26.Vxb7+ Vc7 27.Vxc7+ Kxc7 28.De7+ Kc8 29.Vb1 f5 (Černý 
nemohl krýt obě hrozby - Dxd6 a Db7+ s dalším Db8+ a Dxh8) 30.Dxd6 (a černý se vzdal. L. 
Pachman - Práce 14.6.1969) 1–0 
 
Po této publikaci se Lubomír Kaválek nadlouho vytratil ze všech československých 
šachových rubrik i odborných časopisů... Jeho partie, které hrál po emigraci v USA i jinde 
ve světě, jsme ovšem znali z Informátorů a odborných šachových časopisů cizích.   
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                                         (Rudé právo 16.11.1968) 
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Zajímavý článek o Kaválkovi z Reflexu 15. září 2004: 
 
Šachový velmistr a renesanční muž LUBOMÍR KAVÁLEK (61), narozen na 
Vinohradech v Praze, žije víc než třicet let v Americe. Sešli jsme se v centru 
Washingtonu, D.C., v klasické americké rychlorestauraci Kennedyho 
kulturního centra a mluvili o hře, které se věnuje profesionálně dodnes, 
mimo jiné i jako novinář v prestižním deníku Washington Post. 
 

Jen namátkou: třikrát byl první na mistrovství Ameriky, za Spojené státy hrál na sedmi 
šachových olympiádách, zvítězil na více než dvaceti mezinárodních turnajích a byl v první desítce 
nejlepších světových šachistů. Ještě předtím se v devatenácti, v roce 1962, stal nejmladším mistrem 
Československa v šachu a titul znovu obhájil v roce 1968. Vedle dalších šampiónů trénoval 
amerického velmistra Bobbyho Fischera. 

Viděla jsem váš dres s nápisem Kaválek v pražském Jágr Baru. Copak existují šachistické 
dresy?  

Ne, dal jsem jim tričko syna Stevena, protože hraje hokej. Šachista dres nemá, vrcholové turnaje se 

odehrávají většinou v obleku, i když si pamatuju, že Rusové, tedy 
Sověti, hrávali často v teplákách. Největší potupa pro amerického hráče byla, když musel říct: prohrál 
jsem s teplákem. Ale šachy jsou slavnostní sport. Na koncert taky nejdete v teplákách. Ovšem v Jágr 
Baru, to je jiná. Jsem na ten Kaválkův dres, co visí vedle ostatních českých sportovců, pyšný. 

Proč? 

Člověk nepopře, že vyšel z české kultury, a když si ji uchrání, tak mu v cizí zemi pomůže. Ať bydlí 
Češi v Humpolci, nebo v New Yorku, když něco dokážou, je to pro tu zemi dobře. 

Mluvíte sedmi jazyky, žijete tady čtyřiatřicet let a už skoro dvacet let píšete svoje články do 
Washington Postu anglicky. Jak to, že ve vás z ůstala taková láska k češtin ě? 

To víte, rok 1959, můj maturitní, začínala divadla malých forem, Suchého texty, najednou se nám s 
jeho písničkami rozvíjela v hlavě poezie. Bylo nám šestnáct, dívali jsme se po holkách, a najednou 
slyšíme: „Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát,“ což, když si 
představíte doslova, je pro mladé romantiky naprostá senzace. Na to se nezapomíná. 

V roce 1972 vás jako reportéra každou noc posloucha ly tisíce normalizovaných Čechů na 
rozhlasové stanici Hlas Ameriky, aby se z Reykjavík u dozv ěděly, jak probíhá zápas století, 
zápas SSSR-USA, Spasskij-Fischer. Tušil jste v ůbec, kolik lidí vás slyší?   

V té době jsem vysílal reportáže v češtině, ruštině, angličtině a srbštině. Šéf ruského oddělení Hlasu 
Ameriky tehdy odhadoval, že to poslouchá tři sta miliónů lidí po celém světě. Rusové ale vždycky 
hodně přeháněli. 

Jak jste se dostal do Hlasu Ameriky?   
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Koncem srpna v roce 1968 jsem byl na turnaji v Polsku, když k nám přijely tanky, a já pak 1. září 1968 
odcestoval do Německa. Hrál jsem dva roky po Evropě a nakonec se rozhodl, že poletím za oceán. 
Americká šachová federace byla nadšená, jenže já už byl přehraný, nechtěl jsem šachy ani vidět. 
Říkal jsem si, že tady vystuduju a budu si dělat, co chci. Ve Washingtonu jsem začal chodit na 
slavistiku. Ovšem pravda je, že můj profesor mi pořád říkal: chlapče, musíš bejt praktickej, zvlášť v 
týhle zemi, jsi druhej nejlepší hráč v Americe za Fischerem, té slavistiky bych nechal, já bych dělal ty 
šachy. 

Proč jste do toho nešel naplno? Bál jste se, že se neuž ivíte?  

Aby se člověk uživil dobře, musí být mezi dvaceti nejlepšími hráči na světě, což není jednoduché. 
Takže musí dělat i jiné věci. 

Třeba jaké?  

Psát o šachu, učit a trénovat jiné nebo hrát simultánky. To se setkáte třeba se čtyřiceti amatéry 
najednou, chodíte od šachovnice k šachovnici. Jednou jsem hrál proti osmdesáti neprofesionálům, 
simultánka trvala šest hodin. To člověk pochoduje tak divně po straně a pořád se naklání, takový 
tanec, polka - jenže bez otáček. Špatný na záda. Ujdete u toho tři až čtyři kilometry. Když se pak 
dostane mezi prvních deset na světě, je to lepší. 

Kdy má šachista svá nejlepší léta?  

Teoreticky od devětadvaceti do pětatřiceti. Má ještě dost energie, mozek funguje dobře, je moudřejší a 
zkušenější. Pak už to jde trošku dolů. Ono totiž soustředění a úporné sezení při šachové hře 
vyčerpají. Při pětihodinovém zápase může hráč ztratit až dvě kila váhy, protože je pod velkým 
mentálním tlakem, který se přenáší do různých fyzických podob. Když hrál Anatolij Karpov s Garrim 
Kasparovem památný zápas v letech 1984-85, tak pak vážil čtyřicet pět kilo - z původních šedesáti 
pěti. Jen tak tak chodil. Bobbymu Fischerovi, šachovému velmistrovi, i vám, novináři a šachovému 
velmistrovi, bylo tehdy v Reykjavíku dvacet devět. Jak jste mu při americko-ruském zápase pomáhal? 

S Fischerem už jsme se dobře znali. Vždycky když měl přerušenou partii, tak mě požádal, abych ji s 
ním analyzoval. To pro mě byla samozřejmě čest. Chodili jsme taky na procházky, plavat a hrát 
kuželky. Jeho tehdejší vítězství ovlivnilo i můj další život. Když Amerika začala šachově šílet, potkal 
jsem zase toho profesora slavistiky a on mi řekl: teď už bys měl opravdu hrát šachy. Tak jsem 
poslechl. 

Ptám se vás jako zkušeného rozhlasového reportéra-v eterána: jaký byl v té dob ě rozdíl mezi 
sov ětskou a americkou šachovou školou?  

Rusů byla sice obrovská masa, ale Fischer znal všechny partie starých šachových mistrů. Sám 
osobně si je prošel, přehrál tah po tahu, byl informovaný z první ruky. Kdežto když má člověk třicet 
poradců, jako měli Sověti, tak je snadné říct: tohle mi vysvětli, podívej se mi na tohle ale Spasskij už si 
ty věci neprocítil. Víc hlav může člověka zblbnout. Bobby se nemusel hádat sám se sebou. Žil šachem 
dvacet čtyři hodiny denně - takových šílenců není moc. 

A pak jste s ním pro Hlas Ameriky d ělal první interview po vít ězství.  

Měl jsem tehdy takovou obrovskou rozhlasáckou brašnu a Bobby chtěl každou chvilku kontrolovat, 
jestli se náš rozhovor správně nahrává. Pak přišel nějaký chlapík s telegramem od prezidenta Nixona 
a Bobby ho k sobě nechtěl pustit. Tak jsem telegram převzal a Fischer ho pak přečetl do mikrofonu. 
Ten zápas byl nesmírně zajímavý. Časopis Life tam měl reportéra, který o tomhle dramatu napsal 
knížku, práva na ni odkoupil Peter Falk. Tehdy nabídl Miloši Formanovi, jestli podle ní nechce natočit 
film. Miloš souhlasil pod podmínkou, že Fischer bude hrát Fischera a Spasskij Spasského. 

To už ale bylo v roce 1978, b ěhem mistrovství Ameriky, které jste vyhrál.   

To mistrovství se odehrávalo v Kalifornii, v Pasadeně, kde Bobby Fischer tehdy trvale žil. Vyhrával 
jsem, ale neměl jsem pocit, že bych hrál nějaké úžasné šachy. Šachy jsou příliš hluboká a bohatá hra, 
než abych si mohl dovolit rychle porazit všechny svoje soupeře a odjet z Pasadeny prvním 
autobusem. Bylo v tom něco víc, co jsem dlužil i sám sobě: zápas plný života. A tak jsem si mistrovství 
vychutnával. Vždycky když jsem přišel do svého bytu po skončené partii, Bobby Fischer už na mě 
čekal. Buď jsme šli do hospody, nebo si grilovali steaky. Předstíral, jako kdybych tam šachy vůbec 
nehrál, a tak jsme se o tom mistrovství nebavili. Spíš ho zajímalo, co bude s tím filmem, a tak jsem 
vždycky volal Milošovi a to, co mi řekl, jsem opakoval slovo od slova Bobbymu. 
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Takže jste vy, nejlepší hrá č Ameriky, dohadoval po ve čerech Bobbymu Fischerovi filmovou roli 
u Miloše Formana.  

Z toho filmu bohužel nakonec sešlo, ale celá situace mi 
připomínala historku Ivana Passera, který chodil místo Formana k psychoanalytikovi a popisoval mu, 
co má Miloš za problémy. 

Pomáhají vám šachy v život ě?  

Rozumím si díky nim s lidmi. Šachista stejně jako matematik nebo muzikant nemusí umět žádnou řeč. 
Čísla, tahy ani noty nepotřebují jazyk. Když jedu do New Yorku podívat se na koncert a jdu do 
zákulisí, tak tam muzikanti o přestávkách často hrají šachy. Jsou to hry ani ne tak s abstraktním jako s 
logickým myšlením. Všechno je dané, vidíte to v početníku, na šachovnici, na notovém papíře, jde jen 
o to, spojit jednotlivé části tak, aby to dohromady pěkně hrálo. 

Pomocí šachů se dá přemýšlet o spoustě věcí. Měli jsme prvního českého velmistra, jmenoval se 
Oldřich Duras, který se ke konci svého života snažil pomocí šachu vysvětlit, co se děje ve společnosti. 
Ale nebyl první - stejnou cestou úvah se vydal už Tomáš Štítný ze Štítného ve čtrnáctém století. 

Mnoha sv ětovým šachist ům ale p řesko čilo. P řípad Bobbyho Fischera, kverulanta a antisemity, 
nejlepšího šachisty všech dob, řeší práv ě teď policie. Jak si to vysv ětlujete?  

Dobří šachisté jsou rebelové. Všichni. Žádná autorita pro ně neexistuje, oni si autority vytvářejí sami. 
Když si člověk zvolí šachy jako způsob života, stane se velmi nezávislým. A když má osobní svobodu 
a zároveň vlastní disciplínu, nechce, aby mu do nich kdokoli zasahoval 

Šachy asi nejsou jen sport.  

Sport, věda i umění. Pomocí partií se tvoří umělecká díla. 

Vy sám jste vyhrál n ěkolik cen za krásu. Co to p řesně znamená?  

Cena za krásu se dává šachové partii, která vás emocionálně ovlivní jako když se díváte na obraz. 
Někdy ty figurky dokážou zatančit na šachovnici zcela nelogicky, nepochopitelný a neočekávaný tanec 
a lidi to nadchne - jako pěkný film nebo divadelní představení. Cena za krásu je často spojena s 
oběťmi figur. Čím víc toho dokážete obětovat, tím víc je partie vznešená a tím víc se líbí. Někdy až 
moc. Během turnajů v Sovětském svazu, když třeba někdo obětoval koně, tak začalo patnáct set lidí 
tleskat a výskat - jako na fotbale. 

Kdo vás šachy nau čil?  

Kluci v Praze na základce. My jsme hráli fotbal a pár kluků šachy a já jim do šachovnice kopnul míč a 
oni se na mě vrhli a mně to nedalo a ptal jsem se, proč mě mlátí, tak mě to naučili. Tehdy byla na 
Vinohradech spousta dobrých šachistů, já jsem měl přes ulici o rok mladšího kamaráda Míšu Janatu, 
ten hrál šachy skvěle, už od šesti let, a později se dělil o první místo na juniorském mistrovství světa. 
Já jsem začal v jedenácti. 

Je to na šachy pozd ě? 

Říkají, že ano. Ale dá se to dohonit pílí. Mě to bavilo. Ve třinácti jsem už hrál docela slušně, v patnácti 
jsem hrál mistrovství Prahy dospělých. 

Nakolik dnes vývoji šachové hry pomáhají a škodí po čítače? 

Garri Kasparov, který už sice není mistr světa, ale na žebříčku je pořád oficiálně první, píše šestidílné 
veledílo Moji slavní předchůdci. Bude to mít přes tisíc stránek a je to první práce, která dává 
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dohromady počítačové a lidské analýzy od osmnáctého století, od Philidora - což byl otec prvních 
pozičních šachových idejí. Kasparov vzal partie starých mistrů a nasadil na ně moderní počítačové 
programy. Zjistil, že způsob analýzy se za posledních sto let dramaticky změnil. Takže to není otázka 
kladné nebo záporné funkce počítačů: jen to díky nim prostě děláme jinak. 

Nevyřeší po čítače jedenadvacátého století každou šachovou partii? N epřijdou šachisté na 
konci tohohle století o živobytí a my amaté ři o skv ělou hru?  

Ještě klidně za sto let budou varianty nevyčerpané a nevyčerpatelné. Jediný rozdíl je, že my jsme 
dělali novinky v desátém tahu a teď se dělají nové, dříve nepoužité tahy třeba až v pětadvacátém 
tahu. Dámu počítače vyřeší, to je jednoduchá hra, ale šachy ne. Ovšem i šachy už procházely snahou 
o revitalizaci: byly tady tendence přidat jeden sloupec polí nebo jednu figurku, kterou pojmenovali 
ministerský předseda ten měl skákat jako kůň a věž dohromady. Fischer zase podporuje variantu, při 
které se figurky stojící za pěšci před začátkem partie všelijak promíchají. Ale mě baví pořád ty stejné 
šachy. 

Takže žádný odchod do d ůchodu?  

Šachisté nikdy do důchodu nejdou, to je přece známý citát prvního oficiálního velmistra světa 
Wilhelma Steinitze, který se narodil v Praze na Starém Městě v devatenáctém století. Ten říká, že 
šachisté stejně jako vojáci nemají právo být nemocní a nemají právo jít do penze. Teda on to říkal jen 
o těch nemocných, já jsem mu tam tu penzi přidal. 

*** 

Analytik, trenér, organizátor, novinář a mezinárodně uznávaný šachový velmistr LUBOMÍR KAVÁLEK 
je v současnosti jedním z nejrespektovanějších šachových odborníků. V sedmdesátých letech byl 
stabilně v první desítce nejlepších hráčů šachu na světě. Narodil se 9. srpna 1943 v Praze, studoval 
žurnalistiku, ruskou literaturu i dopravní školu v Žilině, později ve Washingtonu (D.C.) na univerzitě 
také slavistiku. Jeho šachový talent upoutal pozornost v roce 1962, když v devatenácti letech vyhrál 
mistrovství Československa, dvakrát byl členem našeho olympijského týmu. Velmistrem se stal v roce 
1965, v roce 1968 se stal znovu mistrem Československa, úspěchy slavil i v západní Evropě. Od roku 
1970 žije v Americe, od roku 1974 v klidném městečku Reston nedaleko Washingtonu, kde je čtyřicet 
pět tenisových kurtů a patnáct bazénů, což se mu líbí. Reston je také blízko mezinárodního letiště, což 
se hodilo a hodí, protože šachisté hodně cestují. Během sedmdesátých let se stal nejstálejším 
americkým vítězem v mezinárodních soutěžích, v roce 1970 byl kapitánem amerického olympijského 
týmu, na šachových olympiádách hrál v americkém týmu sedmkrát, v letech 1973 a 1978 se stal 
nejlepším hráčem Ameriky, v roce 1972 se dělil v přeboru USA o 1.- 3. místo. I ti nejuznávanější 
světoví hráči se netají velkým respektem ke Kaválkovým teoretickým znalostem šachu a jeho 
analytickému myšlení. Díky svému bohémskému espritu se proslavil nejen jako silný soupeř, ale i jako 
člověk, který hraje šachy velmi originálním způsobem. Napsal několik knih, patří ke skalním autorům 
časopisu Chess Life, mezi lety 1986-1994 získal za svou publicistickou činnost ocenění od organizace 
amerických šachových novinářů. V letech 1971-72 pracoval v Hlasu Ameriky, od roku 1986 píše pro 
americký deník Washington Post, kde má od roku 1995 pravidelnou týdenní rubriku o šachu. Je také 
úspěšným trenérem a šachovým organizátorem. Jako dobrovolník učí hrát šachy děti ve Virginii. V 
prosinci 2001 byl zařazen do prestižní Šachové síně slávy. 

A ještě jeden hezký článek z Brněnského deníku 13.6.2009: 
Byl prostředník mezi Bobbym Fischerem a Formanem 

Praha - Lubomír Kaválek platil za druhého nejlepšího šachistu USA, kam před 39 lety 
emigroval. 

 
Autor: 
Jan Hamrník  
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Lubomír Kaválek platil za druhého nejlepšího šachistu USA, kam před 39 lety emigroval. 
Autor: Pražská šachová společnost/Vladimír Jagr 

Hovoří sedmi světovými jazyky, mimo jiné češtinou. Perfektně, bez náznaku přízvuku. 
Přestože do rodné vlasti se Lubomír Kaválek dostane jen velmi zřídka, od roku 1970 žije ve 
Spojených státech. 

Právě tam se stal šachovým profesionálem a spřátelil se s legendárním, až démonizovaným 
Bobbym Fischerem: při památném zápase se Spasským v Reykjavíku, v němž se Fischer stal 
mistrem světa, mu Kaválek dělal sekundanta. A po skončení klání od něj dostal vůbec první 
rozhovor – tehdy totiž pracoval pro rozhlasovou stanici Hlas Ameriky. 

„Bylo to legrační interview,“ zavzpomínal pětašedesátiletý muž, jeden z nejlepších šachistů 
české i americké historie, v Praze na Kampě, kde komentoval exhibiční zápas české jedničky 
Navary s Ukrajincem Ivančukem. 

Velmistře Kaválku, cítíte se být stále Čechem, nebo už Američanem? 

Jsem vděčný Američanům, že mě vzali do své země, mohl jsem tam žít, pracovat… Ale je 
velice důležité zachovat si naši kulturu. Vždycky jsem hodně četl a psal, český jazyk je 
neuvěřitelně bohatý a pro mě hrozně důležitý. 

Přesto hovoříte mnoha dalšími… 

Začínal jsem s francouzštinou, pak jsem žil v Německu, celkem jednadvacet let tam hrál 
bundesligu. Angličtina je jasná, také píšu do Washington Post (v internetové verzi listu má 
týdenní šachovou rubriku – pozn. red.) A k tomu umím několik slovanských jazyků, však 
jsem ve Washingtonu studoval slavistiku. 

Vaše cesta do země zaslíbené, jakou Amerika v době komunismu bezesporu byla, trvala 
dva roky, že? Kdy začala? 

V roce 1968, což byl šachově můj vůbec nejpovedenější rok tady v Česku – vyhrál jsem 
několik turnajů včetně mistrovství republiky, které bylo bráno za vůbec nejsilněji obsazené v 
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historii. Možná to bylo tím nadšením všude kolem, něco se měnilo, mohlo se víc psát, víc 
myslet, lidi se tolik nebáli. 

Až do srpnové okupace… 

Ta zpráva mě zastihla uprostřed turnaje v Polanici Zdroj. A hned jsem vytušil, že je konec. Už 
dřív jsem měl potíže, táta dělal šéfa produkce rozhlasu Svobodná Evropa. Když toho někdo 
chtěl využít, připomněl to. Třeba v roce 1962 jsem vyhrál mistrovství Československa a 
nevzali mě na šachovou olympiádu, pozvánky ze zahraničí mi nepřidávali. Každý 
komunistický úředníček vám mohl naházet tolik klacků pod nohy, že život byl hrozně těžkej. 

Takže rozhodnutí bylo vlastně automatické. Mezi lety 1968 a 1970 jste pendloval po 
Evropě a hrál turnaje? 

Přesně tak. 

Váš tatínek žil už od roku 1949 mimo republiku. Maminka zůstala dál v 
Československu, když jste odešel? 

Ne. Když jsem byl na turnaji v Sarajevu půl bodu za vítězi, dostal jsem poměrně dost peněz. 
Všechno jsem jí dal, ať jede do Jugoslávie k moři a vrátí se, až jí dojdou peníze. A ona tam 
vydržela skoro tři měsíce (smích). To bylo právě v létě 1968. Když jsem utíkal, zavolal jsem 
jí a řekl, že se sejdeme ve Švýcarsku, ona už tam vydržela. 

Koho dalšího jste měl v zahraničí? 

Moje budoucí žena odjela na studijní zájezd do Holandska, otec žil v Mnichově, takže jsem 
jezdil do takového trojúhelníku, mezi tím po turnajích a najednou ty dva roky utekly. No a 
pak přišlo americké vízum. 

K vašemu přesunu za oceán se váže zajímavá historka, že? 

Ano, při cestě jsem vyhrál turnaj v Caracasu. Byl hodně silný, zúčastnil se třeba Karpov 
(pozdější mistr světa – pozn. red.), kterého jsem v krásné partii porazil. Ale hlavně americká 
šachová federace zjistila, že abych ji mohl reprezentovat na další olympiádě, musím za ni hrát 
už nyní. A tak se u mě v průběhu klání změnila československá vlaječka za americkou. Začal 
jsem turnaj jako Čechoslovák, zvítězil ho jako Američan. A moje jméno se tak dostalo do 
různých vědomostních kvízů. 

Za oceánem to ale nebyly lehké začátky. Studoval jste, šachy vám pomáhaly vydělávat 
na obživu, ale přímo profesionálem jste ještě nebyl. 

Když se blížil konec měsíce, podíval jsem se do časopisu Chess Life, kde se hrají turnaje a 
kde se dají vyhrát dobré ceny. A z toho jsem pokaždé zaplatil nájem. Později jsem vzal místo 
v rozhlase v Hlasu Ameriky a studoval po večerech. 

A coby rozhlasový reportér jste se dostal do Reykjavíku, kde v roce 1972 Bobby Fischer 
porazil Spasského a stal se mistrem světa. Jakou náplň práce jste měl při zápase, který 
byl veřejností chápán jako boj USA proti Rusku, Východu proti Západu? 
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Reportoval jsem ve čtyřech jazycích. Popisovat partie slovy, to nebylo jednoduchý. Podle 
odhadu vysílání poslouchalo dvě stě padesát až tři sta milionů lidí. A byl mezi nimi i Bobby 
Fischer. 

Cože? Slyším dobře? 

Oni ty relace opakovali ve tři ráno a vysílali na americké vojen-ské základně v Keflavíku, tam 
to poslouchal. 

A na základě oněch výstupů vás v průběhu duelu angažoval co-by svého sekundanta? 

Seznámili jsme se už po zápase v Denveru, kde porazil 6:0 Lar-sena (tehdy jednoho z 
nejlepších šachistů světa – pozn. red.). Lombardy, jeho oficiální sekundant, v důležité chvíli 
zápasu v Reykjavíku onemocněl. Odešel a Bobby vzal místo něho mě. 

Jaká byla s Bobbym Fischerem spolupráce? 

Měl problém v tom, že si nepustil novináře k sobě, vyhýbal se jim. Tím pádem o něm začali 
psát špatně. Ale v momentě, kdy se člověk stal jeho přítelem a věřil mu, byl fantastickej. 
Ničemu se nebránil a měl úžasnej smysl pro humor, to se asi moc neví. A mně osobně velmi 
pomohlo, že jsem ho mohl pozorovat ho při práci. Hned další rok byl mým vůbec nejlepším, 
dostal jsem se mezi nejlepších deset na světě. 

A stal se profesionálem. I díky Fischerovi? 

Dá se to tak říct. Najednou se šachy staly hrozně populární, hrá-ly je miliony lidí, každý v 
Americe o tom zápase věděl. Vznikla půda pro šachový profesionalismus. Měl jsem krásnýho 
profeso-ra na univerzitě, který říkal: v téhle zemi musíš být pragmatický. Jsi tady druhý 
nejlepší šachista, tak to musíš dělat. 

Vraťme se ještě na Island, kde utkání probíhalo. Necítil jste až spoluzodpovědnost za to, 
aby zápas dopadl tak, jak západní svět chtěl, tedy vítězstvím Fischera? 

Ano, byla za tím politická kulisa, to bezesporu. 

A když vše dopadlo, „jak mělo“, poskytl vám vytoužený vítěz vůbec první interview. 
Povězte, jak probíhalo? 

Bylo to legrační. Redaktor Brad Darach z časopisu Life a jeho fotograf – výborný Harry 
Benson, co fotil prezidenty v Bílém domě – čekali venku, když jsem za ním přišel. Slíbil, že 
první rozhovor dá tobě, vysvětlili mi. Aby pak bylo jistý, že se všechno nahrává, když jsme 
spolu mluvili, tak Bobby zastavoval magnetofon a průběžně poslouchal. Vtom někdo 
zazvonil. Kdo to je, pošli ho pryč, křikl Bobby (smích) A on to byl člověk z amerického 
velvyslanectví a přinesl telegram s textem od prezidenta Nixona. 

A pak jste dostal nápad… 

… že by Bobby mohl přečíst telegram do magnetofonu. Když mě uváděli do Světové síně 
slávy, věnoval jsem jim právě tuhle část rozhovoru. 
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Reykjavík 1972, tohle spojení se stalo obrovským pojmem. Kdy o něm vyšla první 
kniha? 

Za dva roky jednu vydal ten novinář Brad Darach. Byla výborná, nejlepší o tom zápase, ale 
Darach musel už s předstihem podepsat, že žádnou knihu nenapíše. Bobby ho vzal k soudu, 
říkal: to je jasný, tady to mám černý na bílým, nemusím si brát advokáta. A prohrál to na 
nějakou technikalitu. 

Mohl být také natočen skvělý film. Miloš Forman, mimochodem váš známý, ho měl 
režírovat, proč to nevyšlo? 

Peter Folk, ten co hrál komisaře Colomba, odkoupil filmová práva na Darachovu knihu a 
nabídl Milošovi, aby to režíroval. Ano, budu to dělat, ale Bobby musí hrát Bobbyho a 
Spasskij Spasského, odpověděl Forman. 

A vy jste se stal prostředníkem mezi ním a oběma šachisty… 

Se Spasským to bylo hned zařízené. Ale s Bobbym jsme to do-mlouvali asi rok. V roce 1978 
jsem byl Pasadeně na mistrovství Ameriky. Odpoledne jsem hrál šachy, večer jsme mluvili s 
Bobbym o filmu. Když jsme nevěděli, co a jak, zavolali jsme Milošovi. A Bobby si vymýšlel, 
měl pořád nějaké otázky. O turnaji jsme vůbec nemluvili, jen jsem nakonec, tak jakoby 
mimochodem, utrousil, že jsem šampionát vyhrál (úsměv), tak měl hroznou radost. Jinak ale 
žil tím filmem. 

Vážně ho možnost stát se hercem natolik zaujala? 

Když Miloš točil Hair (Vlasy, podle slov režiséra vůbec nejlepší film, který vyprodukoval – 
pozn. red.), přijel Bobby inkognito na základnu, kde probíhalo natáčení. Chvíli tam seděl, pak 
přes záclonky sledoval, jak to všechno probíhá (smích). 

Proč nakonec film nevznikl? 

Miloš pro něj chtěl milion dolarů, to se lidem z herecké unie zdálo pro neherce hrozně moc. 
Ale je to škoda, bylo by to fantastický, umím si to přesně představit (úsměv), vždyť Forman 
byl v práci s neherci přece skvělý. Říkal jsem mu: Miloši, to by bylo těžký, protože ty bys 
nerežíroval jeho, ale on tebe. A na to se on právě těšil. No a po letech mělo všechno okolo 
toho zápasu zajímavou pointu. 

Jakou? 

Boris Spasskij, se kterým jsem potom hrál patnáct let v jednom bundesligovém týmu a velmi 
dobře jsme se spolu znali, mi v roce 1992 napsal: chci tě jako konzultanta v zápase proti 
Fischerovi (i odvetné střetnutí vyhrál Američan, ale od té doby na něj existoval zatykač, 
protože Jugoslávie, kde klání probíhalo, byla pod mezinárodním embargem – pozn. red) a 
nabídl mi obrovskou sumu peněz. V té době jsem měl trenérské povinnosti, tak jsem odmítl. 
Ale byla to velmi dráždivá nabídka. 

Jak jste prožíval Fischerův smutný konec života, kdy už byl po-važován za blázna? 
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Naštěstí jsem se s ním naposledy viděl v roce 1979. Věděl jsem, jak to začalo, proč měl zášť. 
Jednou z příčin byl i ten soud s Darachem. V téhle zemi není spravedlnost, říkal. Ale jak to 
pokračovalo, jak se to rozšiřovalo, to jsem naštěstí neviděl. 

V šachu jste toho dosáhl hodně, ale přesto: Připadal jste si být ve stínu Fischera? 

Jistě. Já jsem nazval naši generaci ztracenou. Měli jsme hráče, Bobbyho Fischera, ke kterému 
se upínaly naše zraky, kterého jsme svým způsobem uctívali, který nás vedl – a najednou ne-
hrál (poté, co získal mistrovský titul, už příliš aktivní nebyl – pozn. red.). Tak jsme byli 
ztracení. 

Kaválkův rozhovor s Janou Malypetrovou v roce 1966:  
 
NÁŠ ROZHOVOR NA PŘÁNÍ 
Zavinila to teta 
VIZITKA: JANA MALYPETROVÁ   POVOLÁNÍ: STUDUJÍCÍ SVVŠ 
NAROZENÁ: 9. 12.1947 v PRAZE 
STAV: SVOBODNÁ  NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH: MISTRYNĚ ČSSR V ŠACHU PRO ROK 1965 
 
Proč jsi mistryní republiky zrovna v šachu a nikoliv v jiném sportu? 
„To zavinila teta.“ 
Čím? 
„Jednou uviděla nástěnku, na které bylo napsáno: Pionýrský dům – líheň mladých šachistů. 
Moc se jí líbilo to slovo líheň, a proto mně k vánocům koupila šachy. Bylo mně tehdy deset 
let.“ 
Kdo vedl tvé první kroky po šachovnici? 
„Základům mne naučila teta. Později, to už jsem s ní vyhrávala, hrála jsem se strýcem, 
závodním šachistou. Když už mně nemohl dávat věž napřed, usneslo se příbuzenstvo, že je 
čas, jít do té líhně.“ 
Tak ses ocitla ve vršovickém pionýrském domě. Jak ses tam cítila? 
„Z počátku trošku nesvá. Prohrávala jsem, co se dalo. Všichni se mi zdáli moc dobří. Tehdy 
mě šachy vůbec nebavily.“ 
Proč jsi je tedy nepřestala hrát? 
„Řekla jsem si, že přece nemohu stále prohrávat. Tolik jsem toužila po vítězství, třeba jen 
v jedné, jediné partii. Až se mi to nakonec povedlo.“ 
Na loňském mistrovství žen jsi ukázala, že ti ta touha zůstala. Ale co když hraješ s muži? 
 „Tehdy nemám touhu vyhrát, nýbrž neprohrát. Mám zatím před nimi respekt.“ 
Čím je pro tebe šach a kolik času ti zabere jeho studium? 
„Šach má pro mě kouzlo, které musel vymyslet nějaký čaroděj, když se jím dovede bavit tolik 
lidí. Věnuji mu asi 20 hodin týdně.“ 
Máš ještě jiné záliby? 
„Hraji na klavír a moc ráda plavu. Teď ale mám dva cíle, kterým musí všechny zájmy 
ustoupit: Přebor republiky a za měsíc po něm – maturita.“ 
A co po maturitě? 
„Chtěla bych studovat medicinu. Je to taková rodinná vášeň.“ 
Kdo je tvým šachovým vzorem? 
„Šachistů je několik, ale šachistka je jen jedna: mistryně světa Nona Gaprindašviliová. Hraje 
odvážně a vůbec se nebojí svých mužských soupeřů.“ 
Chtěla bys s ní hrát zápas? 
„To je mé tajné přání.“ 
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Proč myslíš, že muži hrají šach lépe než ženy? 
„Muži dovedou jít za svým. Když hrají šachy, neznají v tu chvíli nic jiného. Ženy chtějí zůstat 
ženami. Ke starostem na šachovnici přibudou další: učesala jsem se dobře? Neměla jsem si 
vzít jiné šaty? A to je rozptyluje.“ 
Představ si, že se máš vdávat. Chtěla bys za muže šachistu? 
„Asi ano, ale musel by hrát moc dobře, abych se za něho nemusela stydět.“ 
Obhájíš letos svůj mistrovský titul? 
„Budu o to usilovat.“ 
 
Rozmlouval LUBOŠ KAVÁLEK 
 
Tento rozhovor si přály čtyři dívky (J. Poláčková, D. Suchá, V. Musilová a E. Horáčková 
z Prahy), které se ptaly, zda u nás ženy hrají také šachy. A když hrají, tak ať promluvíme 
s nejlepší z nich. Učinili jsme. 
(Práce 1966)  
 
Rozhovor s Lubošem Kaválkem v České televizi v květnu 2009 
 
http://www.ceskatelevize.cz/program/10204131824-28.05.2009-05:59-1-studio-6.html 
 
 
Z galerie našich čelných reprezentantů (1966) 
 
Lubomír Kaválek 
nar. 9. srpna 1943 v Praze, jako kvalifikovaný mezinárodní mistr splnil normu mezinárodního 
velmistra na turnaji ve Varně 1965 (I.) a v Lipsku 1965 (II.-III.). Je rovněž mistrem sportu 
ČSSR. Novinář v redakci deníku Práce. Kaválek, stejně jako o půl roku mladší Hort a o rok 
starší Jansa, již od roku 1955 byl v péči naší ústřední sekce šachu jako nadaný dorostenec, a 
v našich dorosteneckých turnajích brzy vynikl. Již v roce 1959 hraje v našich polofinálových 
turnajích o mistrovství republiky, v roce 1961 je v košickém finále mistrovství ČSSR ještě 
uprostřed tabulky, ale již v příštím roce (i když za absence Pachmana a Filipa) dobývá titulu 
mistra republiky. Tento úspěch potvrzuje i výborným umístěním v mistrovství republiky 
1963. To již je Kaválek naším vysokoškolským reprezentantem, a od té doby jeho šachová 
síla roste prudkým tempem. Za dva-tři roky tvůrčích i turnajových úspěchů, občas 
vystřídaných i mrzutými nezdary, se stává dalším naším šachistou velmistrovského formátu, 
kterému se na letošním kongresu FIDE dostane nesporně i formálního uznání udělením 
nejvyšší mezinárodní klasifikace. – Lubomír Kaválek byl naším olympijským reprezentantem 
v Tel Avivu 1964. Příprava na mezinárodní soutěže je u Kaválka velmi solidní, je vidět, že má 
výborné specializované teoretické znalosti. Pro jeho partie není dnes příznačný tzv. čistě 
kombinační styl (se kterým ještě nikdo nevystačil v soutěžích velkého formátu), ale spíše 
vtipné nápady taktické i strategické. Tvůrčí jiskru nezapře Kaválek i ve svých článcích a i 
v teoretických pojednáních (také v Čs. šachu, jehož je stálým spolupracovníkem). – Zdá se, že 
zatím ideálem úspěšného šachisty je pro Kaválka šachista bez proher na tabulce (samozřejmě 
s dostatečným počtem výher!). Tohoto svého ideálu – také zatím – málokdy dosahuje ve 
skutečnosti. Není ostatně sám, s tím ideálem i s tou skutečností. Ale buď jak buď – dvojice 
Filip a Pachman má v Hortovi a Kaválkovi pro budoucnost důstojnou směnu. 
 
mmm 
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Nakonec ještě Kaválkova partie, hraná na vysokoškolském mistrovství světa vysokoškolských 
družstev v Leningradě 1960 v zápase Bulharsko-Československo. Bez obětních efektů, ale 
s důslednou logickou linií černého tlaku. 
 
Radev,N - Kaválek,L [E93] 
Leningrad tt (2), 1960 
1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.Jc3 0–0 5.e4 d6 6.Se2 e5 7.d5 Jbd7 8.Sg5 h6 9.Sh4 g5 10.Sg3 
Jh5 11.Jd2 Jf4 12.0–0 Jc5 13.b4 Jcd3 14.Sxd3 Jxd3 15.Db1 Jf4 16.f3 h5 17.c5 g4 18.fxg4 
Sxg4 19.Dc2 Sh6 20.Vae1 a5 21.bxa5 Vxa5 22.Jb3 Va8 23.Jd1 h4 24.Sxf4 Sxf4 25.Je3 
Sxe3+ 26.Vxe3 f5 27.h3 f4 28.Vc3 Sh5 29.Jd2 Kh8 30.Vb1 f3 31.Jxf3 Sxf3 32.Vxf3 Vxf3 
33.gxf3 Dg5+ 34.Kh1 Vg8 35.Df2 dxc5 36.a4 c4 37.f4 exf4 38.e5 Dg3 (a bílý v prohrané 
pozici překročil čas) 0–1 
 
(Československý šach 1966, obálka č. 4)    


