
Heslo z rukopisu „Slovník brněnských šachistů“ – z roku 2006!
Kalod  Radek,  nar.  8.8.1978  v  Brně,  mezinárodní  mistr.  V roce  2004  byl  jmenován  FIDE
mezinárodním  velmistrem.  Je  trojnásobným  přeborníkem  ČR  juniorů  a  čtyřnásobným
přeborníkem v družstvech, olympionik (2006). Začínal v brněnské Lokomotivě. Již v 18 letech
patřil k brněnské elitě. Tehdy jsem mu věnoval článeček v mé rubrice v Právu:

TALENT KALOD                          
O nejlepších šachistech   se  tvrdívá,  že   vynikají  také  v matematice. Může prý zato důležitá
složka  jejich  chytrého  mozku  :  logické  myšlení.  Ovšem  každé   takové  "pravidlo"  má  svoje
výjimky. Jednou z  nich byl brněnský  dorostenec Radek Kalod. Snad to mohu dnes prozradit a
nevyvolám  žádný   rodinný  spor.  Vzpomínám  si,  jak  jsme  "bojovali"  svého  času  s  přísným
Radkovým tatínkem, když jsme potřebovali Radka na nějaké  důležité divizní nebo ligové utkání.
Náš mladý  talent přinesl ze  školy špatné známky  z matematiky a měl  domácí vězení.  Dalo to
vždy hodně  přemlouvání (v  tom nám pomáhala moc  milá Radkova maminka), abychom  pro
Radka vyprosili aspoň částečné odpuštění a aby s námi mohl jet porážet soupeře za šachovnicí.
Dnes  je  určitě  všechno  jinak. Osmnáctiletý Radek Kalod získal  letos snad trochu  nečekaně
titul přeborníka  České republiky v dorostenecké i juniorské kategorii současně. Stalo se tak na
turnaji  v  Ústí  n.Labem,   kde  předstihl  ziskem 6,5 bodu z 9  partií   o  půlku  dalšího Brňana
Chytilka a  o celý  bod Sluku  z Havřic, Orala  z Olomouce a  Cveka z Rýmařova.  Zdá se, že
Kalod vyměnil letos dosavadní roli slibného talenta za roli nastupující hvězdy šachových polí.
Pod  vedením  trenéra  Pavla  Davida  doplnil  i  své  šachové   vzdělání  a  spěje   k  titulu
mezinárodního  mistra. Na nedávném  turnaji  "Slovak  Open"   v  Hlohovci  (kde  dominovali
Ukrajinci) sehrál tuto zajímavou partii, kterou pro naši rubriku opatřil poznámkami.
KALOD - BLAHO
Hlohovec (Slovak Open) 19.5. 1996
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 0-0 8.Dd2 Jc6 9.Sc4  Sd7 10.h4
Da5 (Černý hraje  v současné době méně se vyskytující pokračování. Jiným  plánem je 10.-Vc8
11.0-0-0 Je5 12.Sb3 h5  /Často používané je  i 12.-Jc4/ 13.Sg5 Vc5 14.g4 hxg4 15.f4 Jc4 16.De2
Ja5 17.e5 Jxb3+ 18.Jxb3 Vxc3 19.bxc3 Sc6 20.Vhf1 Je4  21.Dxg4 f6??  22.Sh6!!+-  ,viz  Kalod-
Sulzbach, Brno  1995 a černý se  za 7 tahů  vzdal) 11.0-0-0 Vfc8  12.Sb3 Je5 13.h5  Jxh5 14.Sh6
Sxh6  15.Dxh6 Vxc3 16.bxc3  Jf6! (Zesílení této  varianty. Očekával  jsem  16.-Dxc3  17.Je2!+=
podle   jedné   z Karpovových  partií)  17.g4  Dxc3 18.Kb1 Vc8  19.Dd2 Jxf3 (Černý  přepíná



strunu. Podobnou  pozici jsem  sehrál s  vicemistrem Evropy  do 18  let v Morávce  :  19.-Dxd2
20.Vxd2  g5!=  Kalod -Ovsejevič, Morávka 1994) 20.Jxf3 Dxf3 21.e5! Je4 22.Dh6 Jc3+ 23.Ka1
(23.Kc1 Df4+!-+) 23.-Dxd1+ 24.Vxd1 Jxd1 (Zde bylo několik možností. Já jsem zvolil 25.Sxf7
s odkrytím  krále) 25.Sxf7+  Kxf7 26.Dxh7+  Ke6 27.Dxg6+ Kxe5 28.Dg5+ Kd4 29.Dd2+ Ke5
30.Dxd1 Vg8 31.De1+ Kf6 32.Dh4+ Kf7 33.Dh5+  Kf6  34.Dh6+  Vg6  35.Df8+  Ke6  36.Df5
mat.  Je  nutno poznamenat, že černý měl na  posledních 9 tahů pár vteřin, kdežto bílý něco přes
45 minut.
(Jan Kalendovský)


