
Lasker – Tarrasch 
Soupeření, které se stalou etapou šachové historie 

 
Předměty se na velkém prostranství obvykle 
zdají být menšími. Totéž platí i pro historii, 
pouze se to v vztahuje ne na předměty, ale na 
události. Ano, Majakovskij řekl: „Velké se 
vidí z daleka“, ale marxistická dialektika je 
pozoruhodná tím, že pomohla zavrhnout 
všechno srozumitelné zdravému smyslu. 
Málokdo je dnes schopen reálně ocenit rozsah 
soupeření dvou velkých šachistů, které začalo 
před dobrou stovkou let a mezi tím 
pokračovalo po nejedno desetiletí a dodalo 
zvláštní odstín celému tehdejšímu šachovému 
životu. Tak dlouhé soupeření dvou 
uznávaných lídrů – ojedinělost ve světovém 
šachu; zdá se, že jenom soupeření Karpova 
s Kasparovem může sloužit podobným 
příkladem pro srovnání. Nejde pouze jenom o 
dosažené výsledky – důležité je také to, že 
mezi příznivci šachu, jak tehdy, tak i nyní, 
vznikl určitý „rozkol“, svět se stal bipolárním. 
Ale zatímco Karpov s Kasparovem, zdá se, si 
plně užili své soupeření, když sehráli 
navzájem tolik partií, že dokonce i jejich 
skalní příznivci nejsou dnes posedlí touhou 
vidět ještě jejich další zápas, tak Lasker a 
Tarrasch odehráli mezi sebou všeho všudy 
jeden zápas o světové prvenství plus krátký 
zápas v roce 1916 a méně než deset 
turnajových partií. Samotný běh šachového 
života byl tenkrát pomalý, turnaj probíhalo 
málo a organizace zápasu o mistra světa byla 
spojena se spoustou problémů. Zato polemiky 
v tisku, jako i nyní, bylo nedostatek, i když 
povětšině nesla korektní charakter. Ale 
jestliže knihami a články o soupeření Karpova 
s Kasparovem můžeme, když budeme chtít, 
zaplnit knihovnu, tak téma soupeření Laskera 
s Tarraschem je v ruštině, bohužel, téměř 
nedotčeným. To málo – z napsaného o tom 
v minulosti nemůže být zcela adekvátní 
představě o skutečném charakteru a významu 
jejich soupeření. Obraz dogmatika Tarrasche, 
stojící proti skutečně tvůrčím šachistům – 
našemu Čigorinovi a velkému příteli SSSR 
Laskerovi – dlouhou dobu kočoval z knihy do 
knihy, přičemž čistě šachové aspekty 
soupeření dostávaly jakéhokoliv opodstatnění 
jakýsi zpolitizovaný odstín. Došlo to tak 
daleko, že uctivý přístup k Tarraschovi mohli 
šachisté vyslovovat pouze šeptem. Ve své 
podstatě se ani Lasker, ani Tarrasch 
nezabývali praktickou politikou, byli v ní 
dostatečně naivní a neobjektivním přijímání 

jejich rolí strádaly v konečném výsledku 
pouze šachy, kterým oba velcí šachisté 
samotní sloužili skutečně a čestně. 
    V řadě knih, zabývající se tématem boje 
Laskera a Tarrasche, stojí stranou dva 
zápasové sborníky o soupeření o světové 
prvenství v roce 1908 a Laskerova knížečka o 
zápase v roce 1916. Bohužel, ani jedna 
z těchto tří knih nebyla přeložena do ruštiny, a 
proto jim bude v dalším výkladu věnována 
největší pozornost. Sestavitel viděl svůj úkol 
především v tom, aby představil 
ruskojazyčnému čtenáři pokud možno co 
nejvíce historického materiálu – kdy se 
naskytne další podobná příležitost? 
Lasker se narodil v roce 1868, o šest let 
později než Tarrasch a objevil se v šachové 
aréně v okamžiku, kdy Tarrasch byl už 
slavný. Když v roce 1890 hledal Steinitz 
soupeře, aby sehráli zápas o titul mistra světa, 
Tarrasch vyzvání odmítl, protože byl 
zaměstnán vybudováním své profesionální 
činnosti – právě získal diplom a stal se 
praktickým lékařem. Lze říci, že v tom 
okamžiku Tarrasch převyšoval nejenom 
Steinitze, ale také všechny ostatní. Nicméně 
Laskerova výhra nad Steinitzem v roce1894 
najednou odstavila Tarrasche na druhou 
pozici v šachovém světě. Tarrasch byl dotčen, 
prohlásil, že nový šampion ještě musí 
prokázat svou šachovou sílu. Takový bylo 
historické pozadí, na němž se odehrálo první 
setkání Tarrasche s Laserem za šachovnicí. 
Stalo se to v Hastingsu na velkém 
mezinárodním turnaji v roce 1895, který měl 
odpovědět na mnohočetné dotazy o 
skutečném stavu sil v šachovém světe. Kromě 
Laskera a Tarrasche se jej zúčastnili také 
nedávný šampion Steinitz a jeho soupeř 
v předešlých zápasech o mistra světa Čigorin 
a další nejsilnější šachisté té doby. Nicméně 
turnaj ještě více zamotal situaci – zvítězil 
v něm mladý Američan Pillsbury, který 
předstihl o půl bodu Čigorina a o bod 
Laskera. Až čtvrtý, o jeden a půl bodu zpět, 
dokončil turnaj Tarrasch. Za útěchu mu mohla 
posloužit snad pouze výhra, které dosáhl nad 
Laserem v osobním střetnutí. Tato výhra 
zůstala pro Tarrasche jedinou v historii jeho 
turnajových střetnutí s Laserem. Celkem jich 
bylo osm, jejich celkový výsledek je +6 -1 =1 
ve prospěch Laskera. A ve 30 partiích, 
odehraných celkem mezi nimi v turnajích i 



zápasech, získal Lasker 18 výher při 4 
porážkách a 8 remízách. 
     Jaké tedy soupeření? – zeptá se čtenář. 
Skutečně, statistika ukazuje obrovskou 
Laskerovu převahu. Ale jde o to, že 
v uvedených číslech se neodráží, jak jsou tyto 
výsledky rozprostřeny v čase. V periodě od 
roku 1895 do 1908, do tehdy, kdy se Tarrasch 
utkal s Laskerem v zápase o šachovou 
korunu, odehráli mezi sebou celkem dvě 
partie (!), srovnávat jejich výsledky bylo 
možné pouze nepřímo, také v tomto soupeření 
na dálku byla hlavní zbraní polemika – jak 
v prohlášeních samotných šachistů, tak i ve 
vystoupení jejich přívrženců. 
 

Tarrasch – Lasker 
Hastings, 1895 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. O-O Jxe4 5. 
d4 Jd6 6. Sxc6 dxc6 7. dxe5 Jf5 8.Dxd8+ 
Kxd8 9.Jc3 h6 10. Sd2 Se6 11. Je2 c5 12. 
Sc3 g5 13. Jd2 Kd7 14. f4 Kc6 15. Vf2 Vg8 
16. fxg5 hxg5  
17. Je4 Vd8 18. J2g3 Jd4 19. Sd2 Jxc2 20. 
Vc1 Jd4 21.Sxg5 Vd5 22. Se3 Sg7 23. Sxd4 
Vxd4  
24. Vxc5+ Kb6 25. Vfc2 Vd5 26. Vxd5 Sxd5 
27.Jc3 Sc6 28. Vf2 Sxe5 29. Vxf7 Vd8 30. 
Jge4 Sxe4 31. Jxe4 Sxb2 32. g4 c5 33. Kg2 
c4 34. Vf2 Sd4 35.Vd2 Kb5 36. Jc3+ Kb4 
37. Je2 Sf6  
38. Vxd8 Sxd8 39. Kf3 c3 40.Ke4 Kc4 41. 
Kf5 Kd3 42. Jxc3 Kxc3 43. g5 Sb6 44. h4 
Sd4 45. h5 b5 46. h6 b4 47.g6 a5 48. g7 a4 
49. g8D 1-0 
 
Laskerův revanš přišel za rok: 
 

Lasker – Tarrasch 
Norimberk, 1896 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sxc6 dxc6 5. 
Jc3 Sc5 6. d3 Sg4 7. Se3 Dd6 8. Sxc5 Dxc5 
9. Dd2! Sxf3 10.gxf3 Je7 11. O-O-O Jg6 12. 
De3! Dxe3+ 13. fxe3 Vd8 14. Je2 f6 15. 
Vhg1 Kf7 16. Vdf1 Vhe8 17.Jg3 Jf8 18. f4 
c5 19. Jh5 g6 20. fxe5 Vxe5 21.Jxf6 Kg7 22. 
Vf2 h5 23. Jd5 c6 24. Jf4 c4 25. Vfg2 Vd6 
26. h4 cxd3 27. cxd3 Kf7 28. Vg5 Vxg5 29. 
Vxg5 Vf6 30. e5 Vf5 31. Vxf5+ gxf5 
 32. d4 Ke7 33. Kd2 c5 34. Kd3 cxd4 35. 
exd4 Kd8 36. d5 Kd7 37. Kd4 Kc7 38. b4 
Kd7 39. Kc5 Kc7 40. d6+ Kd7 41.Kd5  1-0 
 
 

     Na další střetnutí čekal šachový svět 12 let 
a stal se jím první partie zápasu o mistra 
světa. Než přejdeme k popsání samotného 
zápasu, je třeba uvést nejdůležitější události 
v životech obou maestro, které měly vztah 
k našemu hlavnímu tématu. 
     Podívejme se jak popisuje předhistorii 
zápasu S. Tarrasch: 
     Myšlenka zápasu mezi dr. Emanuelem 
Laskerem a mnou vznikla dávno – ještě po 
jeho prvních úspěších. Okamžitě po skončení 
drážďanského turnaje v roce 1892 jsem dostal 
od něj, který dosáhl skvělých turnajových a 
zápasových vítězství v Anglii, výzvu na 
zápas. Nicméně, protože z těch nebo jiných 
příčin nevyužil možnosti porazit mě 
v Drážďanech, odpověděl jsem mu, že se 
s ním ochotně utkám v zápase, ale až tehdy, 
když získá první cenu ve velkém 
mezinárodním turnaji. Později se Lasker, 
když porazil přestárlého Steinitze, stal 
mistrem světa a zvítězil na mnoha 
mezinárodních turnajích; je zajímavé, že ve 
všech těchto turnajích, kromě norimberského 
v roce 1896, jsem já nebyl účasten. Tak mezi 
námi vzniklo soupeření, které léty stále 
naléhavěji vyžadovalo sehrání vzájemného 
zápasu, který by je vyřešil. 
     Když jsem po mnohaleté přestávce získal 
první cenu na mezinárodním turnaji (Monte 
Carlo, 1903), stala se tato otázka zvláště 
palčivou. Také mně samotnému se velmi 
chtělo zkřížit čepele s mistrem světa a v říjnu 
téhož roku jsem jej pozval k sobě do 
Norimberku kvůli jednání o zápase. Po 
krátkém projednávání došlo k následující 
domluvě: 

1. V zápase se hraje o světové prvenství, 
každá ze stran vloží 8 tisíc marek. 

2. Vítězem zápasu se stane ten, kdo první 
vyhraje osm partií, přičemž remízy se 
nezapočítávají. Vítěz získá titul „mistr 
světa“ a vloženou částku – 16 tisíc 
marek. 

3. Zápas musí začít v září nebo říjnu 
1904. Přesné datum zahájení stanoví 
Dr. Lasker, který se zavazuje to 
oznámit Dr. Tarraschovi nejméně 6 
týdnů předem. 

4. Berouce v úvahu, že zájem o zápas se 
neomezuje hranicemi nějakého státu a 
zápas může posloužit zvýšení zájmu o 
šachovou hru v mnoha místech, 
dohodly se strany, že jeho konání 
nemusí být omezeno jedním místem 
nebo jedním státem. 



5. Místa konání zápasu se určí na 
základě přihlášek ze šachových klubů 
nebo jiných spolků příznivců šachu. 
Dr. Tarrasch žádá a zplnomocňuje Dr. 
Laskera vést odpovídající jednání 
jménem obou stran. 

6. Tempo hry – 14 tahů za hodinu, herní 
čas nesmí překročit 6,5 hodiny za den. 

7. Během každých dvou následujících 
dnů se hraje maximálně jedna partie. 

8. Oba soupeři se zavazují, že nebudou 
analyzovat probíhající partii 
prostřednictvím posunování figur na 
šachovnici a neřídit se cizími radami. 

9. Po skončení zápasu bude vydána 
v němčině a angličtině kniha „Zápas o 
světové prvenství Lasker – Tarrasch“, 
ve které budou uvedeny všechny 
události spojené se zápasem a otištěny 
všechny partie s poznámkami obou 
účastníků. Tyto poznámky musí být 
napsány účastníky ihned po skončení 
každé partie nezávisle na sobě. Tisk 
knihy musí probíhat již během zápasu, 
aby kniha vyšla okamžitě po jeho 
skončení. Kniha bude distribuována 
pouze předplatitelům, ve skvostném 
vydání, za cenu 20 marek, 1 libru 
šterlinků nebo 5 dolarů. Výtěžek 
z jeho prodeje bude rozdělen na 
polovinu mezi účastníky na pokrytí 
nákladů spojených se zápasem. 

10. Nové vydání této knihy nesmí být 
realizováno dříve, než za dva roky po 
skončení zápasu, přičemž všechna 
práva na nové vydání přísluší vítězi 
zápasu. 

11. V případě vzniku různých názorů 
rozhoduje nestranná osoba, kterou 
strany určí později. 

 
Norimberk, 16. října 1903 
Dr. E.Lasker 
Dr. S. Tarrasch 
 
     Takže, vše bylo dohodnuto nejlepším 
způsobem a zápas, jak se zdálo, se měl 
opravdu uskutečnit. Ale v tom do děje 
vstoupila vyšší moc. V lednu následujícího 
roku jsem utrpěl zranění, když jsem uklouznul 
na ledu, v důsledku čehož jsem na delší dobu 
ztratil bojeschopnost; proto jsem v březnu 
obrátil na dr. Laskera, který se nacházel 
v Berlíně, s žádostí o odložení zápasu o rok. 
Nicméně on nesouhlasil a sdělil mně, že 
jednou zápas nemůže být uspořádán 

v dohodnutém termínu, naše dohoda pozbývá 
platnosti a mně je třeba vyzvat jej k zápasu 
znovu. Tak tento pokus skončil neúspěšně. 
     Na podzim roku 1905 jsem porazil 
v zápase nový objev amerického génia 
Marshalla. Na závěrečném ceremoniálu 18. 
října jsem vystoupil s projevem, který se 
velmi podílel na uskutečnění zápasu mezi dr. 
Laskerem a mnou. V tomto projevu jsem řekl: 
„Po tomto mém úspěchu, největšího v životě, 
nemohu nikoho v šachovém světe uznat za 
silnějšího mne. Porazit mladého Marshalla 
bylo mnohem obtížnější, než starého 
Steinitze. Jsem připraven za vhodných 
podmínek sehrát zápas s Laserem, ale nemám 
v plánu jej vyzvat; to musí udělat ten, jehož 
reputace a úspěchy jsou menší, než 
soupeřovy. Ale mé úspěchy za posledních 20 
let minimálně nejsou horší než jeho úspěchy a 
mnou podaná výzva před dvěma lety byla 
chybným krokem. Šachový svět musí projevit 
zájem o náš zápas a zajistit jeho uskutečnění; 
šachový svět nebo jeho význační představitelé 
v Německu a Americe, Německý šachový 
svaz a americké kluby musí nabídnout vhodné 
podmínky, spojit nás dohromady – možná i 
vynuceně – a zorganizovat náš zápas. Viděli 
jste, čeho jsme schopni; pokud chcete, tak 
můžete mít zápas Lasker – Tarrasch“. 
     Zdálo se, že tato výzva padla na úrodnou 
půdu. Prof. Gebchardt z Koburgu, vysoce 
vážený prezident Německého šachového 
svazu, 24. listopadu 1905 odeslal největšímu 
americkému klubu, Manhattan Chess Club 
v New Yorku, dopis ohledně jednání o 
organizaci zápasu Lasker – Tarrasch. Marně 
čekal pět měsíců na odpověď, obrátil se (20. 
dubna 1906) na samotného dr. Laskera a žádal 
jej o zformulování podmínek, na jejichž 
základě by souhlasil sehrát zápas v Německu, 
protože moje profesní a rodinné záležitosti 
bránily odjezdu do Ameriky. Na tento dopis 
Lasker okamžitě odpověděl; sdělil, že je 
připraven sehrát se mnou zápas, ale pouze 
v Americe, neboť pouze tam je možné zajistit 
nezbytné peníze. V té době se dr. Lasker 
zabýval otázkou organizace svého zápasu 
s Maróczym, a proto jeho jednání 
s Německým šachovým svazem bylo rychle 
zastaveno a náš zápas, zdálo se, se opět 
odsunul do neznáma. Mezi tím byl zájem 
šachového světa k vyřešení našeho soupeření 
stále silnější a dosáhl nejvyššího stupně, kdy 
Lasker na jaře 1907 dosáhl tak skvělého 
vítězství nad Marshallem jako já a já jsem 
získal první cenu na turnaji šampionů 



v Ostende. Takovým způsobem jsem byl 
uznán stejně hodným šampionského titulu 
jako Lasker a nebylo pochyb o tom, že náš 
zápas se uskuteční v nejbližší době; nyní se 
stal žádoucím a nevyhnutelným. 
     Vhodná příležitostí pro obnovení jednání 
se nabídla v únoru 1908, kdy Lasker po 
čtyřleté přestávce opět navštívil Starý Svět. 
Tenkrát jsem psal v „Berliner Lokalanzeiger“: 
„Dr. Lasker se nedávno nachází v Anglii a 
chystá se dokončit turné po střední Evropě. 
Nyní se nabízí možnost konečně uskutečnit 
dlouho očekávaný zápas Lasker – Tarrasch. 
Pokud šachový svět chce uspokojit dávný a 
všeobecný zájem o takový zápas, musí 
napomáhat jeho uskutečnění, zajistit potřebné 
peníze. Moje podmínky jsou takové: důstojná 
cena pro vítěze (zhruba 4 tisíce marek) a 
důstojná náplast pro poraženého (zhruba 2 
tisíce). Čas: konec léta tohoto roku. Místo: 
jedno z měst Německa, nechtěl bych hrát 
v Norimberku a taktéž ne v Berlíně. Proto, 
možná, Dusseldorf, kde se nyní nachází 
kancelář Německého šachového svazu. 
Ostatně, vedení svazu již dávno takovou 
možnost zvažovalo. Podmínkou, přitom velmi 
podstatnou, je pouze to, aby zápas probíhal na 
jednom místě a neprodlužoval se tak dlouho, 
jako minuloroční zápas Lasker – Marshall, 
protože ztrácet tolik času nemohu. Na tento a 
obecně na jakýkoliv zápas mohu ztratit čtyři, 
maximálně šest týdnů. Výkonný předseda 
Německého šachového svazu prof. Gebchardt 
z Koburgu by mohl korunovat své velké 
zásluhy o rozvoj šachového života 
v Německu organizací takového zápasu“. 
     Tato výzva, bohužel, nenašla vhodnou 
půdu v šachových kruzích na březích Rýna. 
Nicméně tehdy vzalo záležitost do rukou jiné 
město, o němž jsem, přiznávám se studem, 
vůbec neuvažoval. Mnichovští šachisté ve 
spojení s tehdejším předsedou Šachového 
svazu Bavorska panem Schanzelem 
z Norimberku dali projektu zelenou, když 
zainteresovali hlavní město Bavorska do 
tohoto podniku. Tak se završila epochální 
událost – město Mnichov pozvalo dr. Laskera 
a mě sehrát zápas o světové prvenství v jeho 
zdech. 
     Stalo se to tak. V neděli 15. března jsem 
seděl se svou početnou rodinou u šálku 
odpolední kávy a přemýšlel jsem nad tím, zda 
mám přijmout účast v jednom z nastávajících 
turnajů. Po zvážení různých „pro“ a „proti“ 
jsem právě došel k závěru, že odpovědí bude 
„Ano“, protože jsem měl za to, že jedenkrát 

za rok bych měl někde hrát, zápas s Laskerem 
se zatím zdál být pouze tajným přáním. V tom 
zazvonil telefon a pan Schenzel mě příjemně 
překvapil zprávou, že městská rada Mnichova 
rozhodla pozvat Laskera a mě k sehrání 
zápasu v tomto městě a za tím účelem zajistila 
cenový fond. To, pochopitelně, rušilo mé 
právě přijaté rozhodnutí a s radostí jsem přijal 
čestné pozvání, které mně během pár dnů 
přišlo také v písemné podobě (dále Tarrasch 
uvádí text dopisu primátora Mnichova – 
V.M.)… 
     Pozvánka z Mnichova se stala zlomovým 
okamžikem v řetězci událostí, spojených 
s budoucím zápasem. I když později ještě 
následovala dlouhá a obtížná jednání, během 
nichž se vedl spor jak o finančních, tak také 
technických podmínkách zápasu, všechny 
rozpory se podařilo překonat díky existenci 
předmětného základu a vytrvalosti samotného 
Tarrasche a jeho příznivců v Německém 
šachovém svazu. Tarrasch přistoupil na 
významné ústupky, když se zřekl honoráře za 
účast v zápasu a usiloval pouze o získání 
cenového fondu; Laskerův honorář za účast 
téměř dvakrát převyšoval cenový fond. 
Tempo hry bylo stejné, které navrhoval 
Lasker: 15 tahů za hodinu s přerušením po 4 
hodinách hry. 24. července 1908 v Coburgu 
byla podepsána dohoda o uskutečnění zápasu 
mezi vedoucímí Svazu a účastníky a 17. srpna 
v Dusseldorfu usedli soupeři za šachovnici. 
 
Ve své reportáži v předvečer zápasu Lasker 
psal. 
„Dnes v obrovském Palácí umění začíná můj 
zápas s dr. Tarraschem o palmu vítězství ve 
světovém šachu. Šachová veřejnost tento 
zápas očekávala se zájmem dlouhou dobu. Již 
před 16 lety, když jsem zvítězil v mistrovství 
Anglie, jsem vyzval dr. Tarrasche k zápasu, 
ale od odmítnul. V průběhu minulých let jsem 
sehrál dva zápasy se Steinitzem, získal jsem 
titul mistra světa a obhájil jsem jej v zápase 
proti Marshallovi; dr. Tarrasch získal nové 
vavříny v mnohočetných turnajích a zápasech. 
A vida, nakonec, po mnoha okolcích a 
marných pokusech, se dlouho očekávaný 
zápas mezi námi, o jehož nevyhnutelnosti byl 
přesvědčen šachový svět, začíná. Zde je 
nezbytné připomenout velkou zásluhu 
šachistů Bavorska při organizaci a uspořádání 
zápasu – pouze samotné město Mnichov 
vložil do jeho fondu 6 000 marek. 
     Kdo bude slavit vítězství? K tomuto 
tématu se stihli již vyjádřit téměř všichni, kdo 



se zájmem sledují šachový život, mezi nimi 
také mistři, chystající se zde na celoněmecký 
turnaj. Nicméně s blížícím se zahájením 
zápasu proroci, dříve vyjadřujících své mínění 
velmi rezolutně, začali být opatrnější. Nyní 
zcela zmlkli v najatém očekávání blížícího se 
střetnutí. Uznali, že otázka, položená 
v souvislosti s tímto zápasem, dostane 
odpověď pouze průběhem střetnutí 
samotného. Ale tato otázka se neomezuje tím, 
kdo z nás – já nebo norimberský doktor – je 
„silnější“. Je mnohem hlubší. Řeč není o 
ničem menším,než o podstatě šachové 
strategie. 
     V tomto zápase vstupují do sporu dvě 
opačné koncepce. Dr. Tarrasch (takovou mám 
představu před zahájením zápasu) má 
podnikatelský duch, má rád komplikace, staví 
hru na základě hlubokých úvahách; nic se mu 
tak nepříčí, jako banální, ale užitečné používá 
pouze ve spojení s krásným a estetickým. Já 
stavím nejvýše užitečné a účinné. On hodnotí 
myšlenku pro hloubku, já – za to, co může 
přinést. Mnohotahové strategické kroky jeho 
figur lze obtížně pochopit; v případě úspěchu 
je působivá svou hloubkou. Můj styl lze 
považovat za velmi prostý a průzračný. Věřím 
v to, že v síle je také krása. Proto se na 64 
polích šachovnice stane předmětem sporu 
jedno z témat, přináležejících k filosofii. 
Vyjadřovacím prostředkem budou tahy, ale 
pro zasvěcené mají stejnou váhu, jako 
vytištěné slovo. Téma posouzení je stejné, 
jako v umění a životě, pouze provedení je 
jiné.“ 
 

Lasker – Tarrasch 
1. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sxc6 dxc6 5. 
d4 exd4 6. Dxd4 Dxd4 7. Jxd4 c5 8.Je2 Sd7 
9. b3 Sc6 10. f3 Se7 11. Sb2 Sf6 12. Sxf6 
Jxf6 13. Jd2 O-O-O 14. O-O-O Vd7 15. Jf4 
Ve8 16. Jc4 b6 17. a4 a5 18. Vxd7 Jxd7 19. 
Vd1 Je5 20. Jxe5 Vxe5 21.c4 Ve8 22. Jh5 
Vg8 23. Vd3 f6 24. Kd2 Se8 25. Jg3 Sd7 26. 
Ke3 Ve8 27. Jh5 Ve7 28. g4 c6 29. h4 Kc7 
30. g5 f5 31. Jg3 fxe4 32. Jxe4 Sf5 33. h5 
Vd7 34. Vc3 Vd1 35. Kf4 Sd7 36. Ve3 Vh1 
37. Jg3 Vh4+ 38. Ke5 Vh3 39. f4 Kd8 40. f5 
Vh4 41. f6 gxf6+ 42. Kxf6 Se8 43. Jf5 Vf4 
44. g6 hxg6 45. hxg6 Vg4 46. Vxe8+ Kxe8 
47. g7 Kd7 48. Jh4 Vxg7 49. Kxg7 Ke6 50. 
Jf3 Kf5 51. Kf7 Ke4 52. Ke6 Kd3 53. Kd6 
Kc3 54. Kxc6 Kxb3 55. Kb5     1-0 
 
 

Tarrasch píše: 
„Vít ězství nebo porážka v první partii 
vždycky slouží jako předznamenání pro 
průběh celého zápasu. V naprosté většině 
posledních zápasů (Steinitz-Zuckertort, 
Lasker-Steinitz, Tarrasch-Walbrodt, 
Janowsky-Marshall, Marshall-Tarrasch, 
Lasker-Marshall) vítěz první partie se stal 
také vítězem zápasu. Nicméně, jsem byl 
pochopitelně dalek tomu, abych ztrácel ducha 
bojovnosti v důsledku této porážky. Od 
samého počátku partie jsem se musel potýkat 
s – pro mě – nepříjemnou koncovkou se 
soupeřovým pěšcem navíc na královském 
křídle, a to, že v konečném součtu tento pěšec 
rozhodl osud partie, poté když jsem, unavený 
překonáváním obtíží, vzniklých v začátku 
partie, nevyužil remízových šancí, bylo 
omluvitelné. Již tady se z mé strany projevila 
jistá nerozhodnost, pomalost v provádění 
plánů. Takže jsem se dlouho připravoval 
zahájit pochod své pěšcové převahy na 
dámském křídle, tahy c7-c6, Kc7, b6-b5 atd., 
ale opozdil jsem se s realizací tohoto skvělého 
plánu na 26. a s jeho dokončením (b6-b5!) – 
na 32. tahu. Přehodnocení vlastního 
postavení, které se mně skutečně podařilo 
vylepšit posledními tahy, vedlo k zamítnutí 
výměny lehkých figur ve 35. tahu, za což 
přišel trest. Celkově to byla zajímavá partie, 
přesně hraná Laserem, a ne tak už špatně 
mnou, zcela ve stylu mého soupeře, který, jak 
je známo, má rád brzkou výměnu dam 
s přechodem do koncovky.“ 
 

Tarrasch – Lasker 
2. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. O-O d6 5. 
d4 Sd7 6. Jc3 Se7 7. Ve1 exd4 8.Jxd4 O-O 
9. Jxc6 Sxc6 10. Sxc6 bxc6 11. Je2 Dd7 12. 
Jg3 Vfe8 13. b3 Vad8 14. Sb2 Jg4 15. Sxg7 
Jxf2 16. Kxf2 Kxg7 17. Jf5+ Kh8 18. Dd4+ 
f6 19. Dxa7 Sf8 20. Dd4 Ve5 21. Vad1 Vde8 
22. Dc3 Df7 23. Jg3 Sh6 24. Df3 d5 25. exd5 
Se3+ 26. Kf1 cxd5 27. Vd3 De6 28. Ve2 f5 
29. Vd1 f4 30. Jh1 d4 31. Jf2 Da6 32. Jd3 
Vg5 33. Va1 Dh6 34. Ke1 Dxh2 35. Kd1 
Dg1+ 36. Je1 Vge5 37. Dc6 V5e6 38. Dxc7 
V8e7 39. Dd8+ Kg7 40. a4 f3 41. gxf3 Sg5 
 0-1 
 
Tarraschův komentář ke 2. partii: 
„Za tuto partii se musím stydět. Již v 15. tahu, 
po úderu na g7, byla moje převaha natolik 
velká, že Lasker, který se hodně často 
procházel po sálu, když jsem přemýšlel nad 



svými tahy, řekl divákům: „Druhé partie 
vždycky prohrávám.“ Ale v tom se na mně 
projevily následky předchozí porážky. V 16. 
tahu jsem se nemohl rozhodnout, zda mám 
hrát na pokračování útoku, nebo na zisk 
pěšce, a zvolil jsem druhou možnost, říkaje si, 
že soupeř útok, zřejmě, odrazí, a tehdy budu 
litovat, že jsem jednoduše nevzal pěšce a tím 
si zabezpečil převahu postačující k výhře. 
Pokud bych neprohrál první partii, tak bych 
hrál dozajista na útok, protože pokud bych 
dokonce nevyhrál partii, nedostal bych se do 
horší pozice. Ale šlo o to, abych srovnal skóre 
v zápasu a dostihl soupeře. Ačkoliv i tento 
plán hry byl dostatečně dobrý pro výhru. 
Nicméně, nerozhodnost při volbě lepšího 
způsobu obrany a tím vyvolaná silná časová 
tíseň vedly k tomu, že v důsledku 
mnohočetných slabých tahů jsem pochoval 
vyhranou pozici. Tehdy jsem pocítil morální 
dopad dvou porážek a vzal jsem si dvoudenní 
přestávku.“ 
 
A co k téže partii píše Lasker: 
„…Tarrasch připravil ve španělské hře útok, 
v zahájení se mu podařilo přesným manévrem 
jezdce rozvinout silný tlak, ale jeho útoku se 
nedostávalo urputnosti a důraznosti. Přitlačen 
ke zdi, jsem se rozhodl dovolit silný útok na 
pozici svého krále, abych hledal kompenzaci 
v jiných faktorech. Pokud bych zaváhal, tak 
bych docela ztratil iniciativu. Tarrasch využil 
mou nabízenou možnost, vyhnal mého krále 
na otevřené pole, uchoval hrozby a dokonce 
získal materiální převahu v podobě pěšce. 
Předpokládal, že si zajistil převahu, 
postačující pro výhru, ve své podstatě, jak se 
později ukázalo, měl v lepším případě 
rovnováhu. Pokud by, podobně jako Pillsbury 
nebo Steinitz, nadechl se a zřekl se nepatrné 
materiální výhody, pustil se do bouře 
útočných kombinací, tak by dosáhl vítězství. 
Poklidně, bez rizika, realizovat  materiální 
převahu se mu nepodařilo. Postavil jsem jej 
před volbu, a on chyboval. Jeho figury byly 
vytěsněny ze silných pozic a ve 41. tahu byl 
poražen.“ 
 

Lasker – Tarrasch 
3. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. O-
O Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 Ja5 9. Sc2 
c5 10. d4 Dc7 11. Jbd2 Jc6 12. h3 O-O 13. 
Jf1 cxd4 14. cxd4 Jxd4 15.Jxd4 exd4 16. 
Jg3 Jd7 17. Sb3 Db6 18. Jf5 Sf6 19. Sf4 Je5 
20. Sd5 Va7 21. Db3 Vc7 22. g4 g6 23. Jh6+ 

Kg7 24. g5 Sd8 25. Dg3 f6 26. Jf5+ Kh8 27. 
Jh4 fxg5 28.Sxg5 Sxg5 29. Dxg5 d3 30. Kh1 
Vc2 31. Ve3 Vfxf2 32. Jg2 d2 33. Vg1 Vc1 
34. De7 Vxg1+ 35. Kxg1 d1D+ 36. Kxf2 
Df3+ 37. Ke1 Da5+ 38. Vc3 Sxh3 39. Dxd6 
Daxc3+ 40.bxc3 Dxc3+ 41. Ke2 Dc2+ 42. 
Ke3 Dd3+ 43. Kf4 g5+ 44. Kxg5 Jf7+ 0-1 
 
 
Svou první výhru v zápase okomentoval 
Tarrasch velmi stručně: 
„Se svou hrou v této partii jsem spokojen. 
Měl jsem pravdu, když jsem předpokládal, že 
můj soupeř může po dobrání obětovaného 
pěšce získat převahu, ale nevyužil pro to 
vhodný okamžik kvůli útoku na krále, a mně 
se podařilo rozhodnout partii pomocí téhož 
odmítnutého pěšce. Skvělý souboj.“ 
Poněkud podrobněji napsal o 3. partii Lasker: 
„Po dvou dnech odpočinku, který si vzal dr. 
Tarrasch, hrál velmi svěže, nedával znát 
žádný psychologický dopad porážek ve dvou 
úvodních partiích. Výborně a chladnokrevně 
se bránil ve španělské hře; odrazil můj na 
pohled velmi nebezpečný útok, přešel 
do neodrazitelného protiútoku a získal 
v tomto zápase první a zcela zaslouženou 
výhru. 
     Rozehrál jsem partii tak, jak to provádějí 
současní mistři. Ale v jednom okamžiku, kdy 
se hra obvykle stává poněkud zavřenou 
v důsledku toho, že pěšci pozbývají 
pohyblivosti, jsem se rozhodl pro oběť pěšce. 
Pěšce, mimochodem, bylo možné bez velkého 
úsilí dobrat, pokud by to spadalo do mých 
záměrů. Nechal jsem se zlákat k útoku, neboť 
pokušení bylo příliš velké. Útok se nezdařil, 
což rozhodlo průběh partie.“ 
 

Tarrasch – Lasker 
4. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. O-O d6 5. 
d4 Sd7 6. Jc3 Se7 7. Ve1 exd4 8.Jxd4 Jxd4 
9. Dxd4 Sxb5 10. Jxb5 O-O 11. Sg5 h6 12. 
Sh4 Ve8 13. Vad1 Jd7 14. Sxe7 Vxe7 15. 
Dc3 Ve5 16. Jd4 Vc5 17. Db3 Jb6 18. f4 Df6 
19. Df3 Ve8 20. c3 a5 21. b3 a4 22. b4 Vc4 
23. g3 Vd8 24. Ve3 c5 25. Jb5 cxb4 26. 
Vxd6 Vxd6 27. e5 Vxf4 28.gxf4 Dg6+ 29. 
Kh1 Db1+ 30. Kg2 Vd2+ 31. Ve2 Dxa2 32. 
Vxd2 Dxd2+ 33. Kg3 a3 34.e6 De1+ 35. 
Kg4 Dxe6+ 36. f5 Dc4+ 37. Jd4 a2 38. Dd1 
Jd5 39. Da4 Jxc3 40. De8+ Kh7 41. Kh5 
a1D 0-1 
 



Čtvrtá partie, která završila dusseldorfskou 
část zápasu, získala všeobecný ohlas. Je 
pozoruhodná z mnoha důvodů – a jako jedna 
z nejlepších Laskerových partií (z toho 
důvodu ji uvádějí prakticky ve všech 
monografiích o druhém mistru světa), a 
skvělý příklad střetu v tomto zápase dvou 
stylů, dvou koncepcí, na němž se všichni 
snažili názorně objasnit, proč se právě Lasker 
ukázal o tolik silnější Tarrasche. Bohužel, 
komentátoři často podřizují analýzu výsledku 
partie a vlastnímu pohledu událostí. Dokonce 
i tak velký teoretik a myslitel, jako Richard 
Réti, nemohl překonat úroveň obvyklého 
zdání a upadl do rozšířeného hříchu, když 
přimyslel této zamotané partii svou logiku a 
vystavil pod ni komentáře. Podrobně o tom 
píše Mark Dvoreckij ve „Škole nejvyššího 
mistrovství“ (Charkov, „Folio“, 1997, díl  1-
2, str. 313-318). 
 

 
Uvedeme kritickou fázi této partie 
s poznámkami S. Tarrasche: 
24.Ve3 
„Doposud jsem v partii postupoval 
bezchybně, ale tady mě ovládla nevhodná 
myšlenka následující oběti věže, kterou jsem 
kvůli časové tísni nestihl patřičně propočítat. 
Namísto tahu věží jsem měl – v očekávání 
tahu c7-c5, který byl černý dříve nebo později 
nucen udělat kvůli vysvobození své zcela 
zapatované věže – pokrýt pěšce b4 
prostřednictvím a2-a3. Na 24. …c7-c5 by pak 
přišlo 25.Jb5 cb 26.cb a bílý by všemi 
figurami a později i pěšcem e útočil na 
izolovaného a slabého dámského pěšce 
černého; jeho zisk nebo jiné okolnosti by daly 
bílému převahu. 
24. …c5 25.Jb5? 
Pokud bych nebyl tak zaujat myšlenkou oběti 
věže, tak bych zahrál 25.Jc2 cb 26.Jxb4 a 

udržel bych dobrou hru díky napadení pěšce 
d. 
25. …cd 26.Vxd6? Vxd6 27.e5 Vxf4! 
Zcela vyvrací oběť. Na 28.Dxf4 přijde 28. 
…Vd1+ 29.Kf2 Dxf4+ 30.gf Jd5 nebo Vd2+ 
s vyhranou koncovkou, ale i po 28.ef Vxf3 
29.Vxf3 Vd1+ 30.Kg2 Vd2+ 31.Vf2 Vxf2+ 
32.Kxf2 b3 nebo Jd5 jsou šance bílého 
minimální. 
28.gf Dg6+ 29.Kh1 Db1+ 30.Kg2 Vd2+ atd. 
V této partii, jako i v mnoha dalších, jsem si 
vykopal vlastníma rukama hrob.“ 
 
Pro nás je zajímavé to, že oba soupeři 
hodnotili události v partii absolutně správně, a 
následující pokusy připisovat Tarraschovi 
neobjektivnost v analýzách byly 
nespravedlivými. 
 
Při hodnocení výsledku startu, Lasker psal: 
„Stav 3:1, který přinesla dusseldorfská část 
zápasu, znamenal konec první etapy zápasu, 
v níž padly mnohé naděje, mnohé se 
realizovaly, soupeři poznali sílu, která proti 
nim stojí. Jako dva generálové musí poznat 
jeden druhého, aby poznali silné a slabé 
stránky nepřítele a na tomto základě 
rozpracovali plán budoucích bojů, tak i 
zápasoví soupeři se musí vyznat v psychologii 
druhé strany, aby se dalo rozhodnout, jak vést 
další útoky. Skoro nevědomky, ba 
mimovolně, si každý vytváří v mysli plastický 
obraz soupeře. Tato práce je nezbytná, neboť 
pochopení síly hry – věc velmi složitá. Jak se 
soupeř chová, když se raduje, má smutek, jak 
– v jednoduchých i složitých podmínkách, 
v ohrožené a bezpečné pozici, ve chvílích, 
kdy se rodí naděje a kdy padají – toto všechno 
vytváří sílu hry. Ta se nevztahuje 
k měřitelným veličinám jako je teplota, a 
sestává z mnoha rozličných veličin. A proto je 
pro určení psychologických rezerv stran nutné 
projít řadu partií, kde se soupeř ocital 
v nejrůznějších situacích … Tyto znalosti 
musí nalézt uplatnění v budoucích bojích.“ 
   Mnichovská část zápasu byla zahájena 
novou slavnostní procedurou, které byl 
věnován zvláštní den. 
 

Lasker – Tarrasch 
5. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. O-
O Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 Ja5 9. Sc2 
c5 10. d4 Dc7 11. Jbd2 Jc6 12. h3 O-O 
13.Jf1 cxd4 14. cxd4 Jxd4 15. Jxd4 exd4 
16.Sg5 h6 17. Sh4 Db6 18. Dd3 g5 19. Sg3 



Se6 20. Vad1! Vfc8 21. Sb1 Jd7 22. e5 Jf8 
23. Df3 d5 24. Dh5 Kg7 25. f4 f5 26. exf6+ 
Sxf6 27. fxg5 hxg5 28. Se5 d3+ 29. Kh1 Jg6 
30. Dxg5 Sf7 31. Jg3 Sxe5 32. Vxe5 Vh8 33. 
Sxd3 Va7 34. Vde1 Kf8 35. Sxg6 Dxg6 36. 
De3 Vc7 37. Jf5 Dc6 38. Dg5 1-0 
 
     V páté partii, jak prohlašuje samotný 
Tarrasch, „jsem byl poprvé přehrán od 
začátku do konce“. Lasker zesílil variantu, 
kterou prohrál 3. partii, a získal mnohem lepší 
pozici. Tah 25. …f5? komentuje takto: 
„Tarrasch se, jako Říman, nabodává na 
vlastní meč“. Zajímavou možností projevit 
houževnatější odpor bylo 25. …Jg6!, a pokud 
26.f5, tak 26. …d3+! 27.Sf2 Sc5 28.Je3! Jf4 
s přijatelnou hrou. Bílý mohl zahrát klidnější 
– 26.Df3, po čemž by měl ještě černý 
problémy. 
   Porážka Tarrasche v 5. partii proběhla před 
očima početných diváků – bylo jich kolem 
1 200. V některých dnech mnichovské etapy 
zápasu se počet návštěvníků blížil dvěma 
tisícům. Takový zájem do té doby šachy 
bohužel nikdy nevyvolaly, což ještě další 
doklad výjimečného významu, který šachový 
svět přikládal soupeření Tarrasche 
s Laskerem.   
 
 

Tarrasch – Lasker 
6. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 dxe4 4. Jxe4 Jf6 5. 
Jxf6+ Dxf6 6. Jf3 Sd7 7. Sg5 Dg6 8.Sd3 f5 
9. h4 Jc6 10. De2 h6 11. Sf4 O-O-O 12. O-
O-O Sd6 13. Se5 Vhe8 14. h5 Df7 15. c3 
Jxe5 16. Jxe5 Sxe5 
 17. Dxe5 Df6 18. f4 Dxe5 19. fxe5 Ve7 20. 
Se2 Sc6 21.Sf3 Se8 22. Vdg1 c6 23. Vh2 
Kc7 24. Kc2 Kb6 25. b4 Kc7 26. g4 fxg4 27. 
Vxg4 a5 28. a3 axb4 29. axb4 Va8 30. Kd3 
Vd8 31. Se4 b5 32. Ke3 Kb6 33. Vg3 Va8 
34. Vhg2 Va3 35. Kd3 Sxh5 36. Vxg7 Vxg7 
37. Vxg7 Va2 38. Vd7 Se2+ 39. Ke3 Sc4 40. 
Vd6 Va3 41. Vxc6+ Ka7 42. Kf4 Vxc3 43. 
d5 exd5 44. Sxd5 Vc1 45. Sxc4 bxc4 46. e6 
c3 47.Ke3 Kb7 48. b5 Ve1+ 49. Kd3 h5 50. 
Kxc3 h4 51. Vc4 Vxe6 52. Vxh4 Kb6 53. 
Kb4 Vg6   1/2-1/2 
 
     V 6. partii, po pěti španělských soubojích, 
byla poprvé uplatněna francouzská obrana. 
Lasker zvolil variantu s braním na e4, 
odevzdal centrum a nabídl soupeři 
dlouhodobý poziční převahu. Tarrasch byl 
blízko k tomu, aby sklidil plody skvělé hry, 

ale v rozhodujícím okamžiku udělal dva 
přehmaty a umožnil Laskerovi se zachránit. 

 
Zlomový okamžik partie komentuje Lasker: 
„42.Kf4? Tarrasch upouští možnost sklidit 
ovoce své skvělé strategie. Mělo přijít 42.d5 
ed 43.e6 Va1 44.Vxc4 bc 45.Sf3 s výhrou. 
Diagram xx 
42. …Vxc3 43.d5 ed 44.Sxd5 Vc1 45.Sxc4? 
Také tady se ještě bílý mohl pokusit vyhrát 
cestou 45.e6 Vf1+ 46.Ke5 Ve1+ 47.Kd6 Sxd5 
48.Kxd5. 
45. …bc 46.e6 c3! 47.Ke3 Kb7 a tady byla 
partie odložena … 
     Jak se očekávalo, skončila remízou. Pro 
Tarrasche to znamenalo morální vítězství, 
protože přesnou hrou dosáhl vyhranou pozici 
v koncovce a až v posledním okamžiku 
chyboval. Vyhrávající kombinaci by viděl 
každý dobrý hráč, kdyby se podíval na 
šachovnici svěžím zrakem. Tarraschovu 
chybu „… lze přičíst únavě, bojuje 
s obrovským nasazením a proto ho někdy 
opouštějí síly.“ (48.b5 Ve1+ 49.Kd3 h5!! 
atd.) 
     Tarrasch popisuje své „morální vítězství“ 
jinak: 
„Špatný stav zápasu 1:4 mě sice rozčílil, ale 
neutiskoval mě. Nicméně tato partie, kterou 
jsem vzorově vedl od začátku až do 
rozhodujícího okamžiku, ale po veškeré 
vykonané práci jsem ji i tak nemohl vyhrát, i 
když kterýkoliv hráč z Haupt-turnaje by ještě 
ve 45. tahu dovedl dosáhnout výhry, na mně 
zapůsobila, minimálně zpočátku, tíživě …“ 
     Poukazuje ještě na jeden zajímavý detail: 
„Ve 42. tahu jsem mohl pokrýt napadeného 
pěšce, ustoupiv králem na d2. Tehdy, 
pochopitelně, by následoval šach věží, král by 
se vrátil zpátky a tato duchaplná hra mohla 
pokračovat do 45. tahu, kdy bych odložil 
partii a v klidu domácí analýzy bych 



přemýšlel nad rozhodující kombinací. 
Uvažoval o této možnosti, ale zavrhnul jsem 
ji – okamžik byl rozhodujícím, ale ještě jsem 
nebyl v časové tísni (nastávající ke 45. tahu – 
V.M.). Přátelé ihned po partii mě za tento 
prohřešek kárali…“ Takové odložení partie 
bylo ospravedlnitelné nejenom logikou 
událostí, ale také morálním posouzením: 
právě já jsem navrhoval hrát po 6 hodinách 
denně, aby se vyhnulo analýzám, analogicky 
s mým zápasem s Marshallem; ale jak tomu 
bývá v divadelních hrách, také tady jsem chtě 
nechtě dopomohl soupeři, abych 
nezpochybňoval samotnou možnost zápasu.“  
     Předmluva k 7. partii, napsaná Laserem, 
vybízí k monografii, i když tato monografie 
není věnována jemu: 
„Jak skvělé – a minimálně jak zajímavé, že 
teoretické znalosti tak často aspirují na 
vyčerpávající zvládnutí té nebo oné otázky, 
ale v podstatě kvůli stromům nevidí les. Ve 
srovnání s jiným zkoumáním spočívá převaha 
šachu v tom, že tady lze podobné omyly 
porazit. Kdesi v lidské povaze je uložena 
trvalá snaha o převahu nebo úspěch, ale to, že 
to neskýtá zjevné výhody, se zdá 
nepřirozeným. Proto šachisté téměř vždy 
analyzují pouze ty varianty, v nichž zjevně 
zobrazuje přání rychle dosáhnout převahy, 
Méně ambiciózní varianty zůstávají 
nespatřenými. 
     Tuto tezi ilustruje sedmá partie zápasu. 
Teoretikové dospěli k tomu, že tak zvanou 
MacCutcheonovu variantu vyvrací čtvrtý tah 
bílého, ale opomenuli, že bílý nemusí spěchat 
se získáním převahy …“ 
 

Lasker – Tarrasch 
7. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Sb4 5. Sd3 
dxe4 6. Sxe4 c5 7. dxc5 Sxc3+ 8.bxc3 Da5 9. 
Sxf6 gxf6 10. Dd4 e5 11. De3 Dc7 12. Je2 
Jd7 13. Df3 Ke7 14. c6 Jc5 15. cxb7 Sxb7 
16. Sxb7 Dxb7 17. De3 Vac8 18. O-O De4 
19. Vab1 Vhd8 20. Jg3 Dxe3 21. fxe3 Vd2 
22. Vf2 Vcd8 23. Vb5 Vd1+ 24. Vf1 Ja4 25. 
Je4 Jb6 26. Va5 Jc8 27.Vc5 Jb6 28. Vc7+ 
Kf8 29. Jxf6 Vxf1+ 30. Kxf1 Kg7 31. Jg4 
Vd5 32. Vxa7 h5 33. e4 Vc5 34. Je3 Vxc3 
35. Ke2 Jc4 36. Jf5+ Kh8 37. Vxf7 Vxc2+ 
38. Kd3 Vc1 39. Je3 Jxe3 40. Kxe3 Vc3+ 41. 
Kf2 Vc2+ 42. Kg3 h4+ 43. Kh3 Ve2 44. Vf5 
Vxe4 45. Vg5 Kh7 46. Vg4 Ve3+ 47. Kxh4 
Va3 48. Kg5 Vxa2 49. Kf5 Ve2 50. h3 Kh6 
51. g3 Ve3 52. h4 Kh7 53. Vg5 Ve1 54. g4 

Kh6 55. Kf6 Kh7 56. Vxe5 Vf1+ 57. Kg5 
Vf7 58. h5 Va7  
59.Vb5 Vg7+ 60. Kf4 Va7 61. g5 Kg7 62. 
Kf5 Vf7+ 63. Kg4 Va7 64. h6+ Kg6 65. 
Vb6+ Kh7  
66. Kh5 Va5 67. Vb7+ Kg8 68. Ve7 Vb5 69. 
Kg6 Vb6+ 70. Kf5 Vb5+ 71. Kf6 Vb8 72. g6 
Va8 73. Ve5 Kh8 74. Kg5 Vg8 75. Vb5 Ve8 
76. h7 1-0 
 
     Tarrasch spěchal vytvořit soupeři 
trojpěšce, který se ukázal nebýt až takovou 
slabinou. Získal obtížnou hru, ale postupoval 
rázně a zdálo se, byl blízko k vyřešení 
vzniklých problémů. Vzniklo postavení, které 
soupeři,zdá se, poprvé v zápase ohodnotili 
docela odlišně. 
 

 
20. …Dxe3 Lasker: „! – Nejlepší. Pokud se 
černý nechá zlákat vzetím pěšce c2, tak se po 
21.Df3 Dd3 22.Jf5+ Ke6 23.Jd4+ dostane do 
problémů.“ 
     Tarrasch: „? – Zlomový okamžik v partii. 
Černý se docela zbavil původních vad své 
pozice a dosáhl skvělé hry. Nebylo žádných 
konkrétních zábran tomu, aby se bral pěšec 
c2, naopak, černá věž a jezdec by získali 
k dispozici strategický bod d3, odkud by 
mohli rozvíjet další útoky. Kvůli absolutně 
nepochopitelným obavám jsem zavrhl braní 
pěšce a dal přednost výměně dam, po čemž 
jsem se dostal z louže pod okap. Kořeny 
těchto obav prorostly, evidentně, 
z podvědomí, v němž se usadilo a postupně 
vytvořilo neblahé následky braní pěšců ve 
druhé a páté partii. 
     Na 20. …Dxc2 Lasker uvádí Df3. Černý 
odpovídá Dd3, šach jezdcem na f5 nemá 
význam kvůli odpovědi Ke6 – jezdec je 
napaden a v lepším případě může dávat věčný 
šach na polích g7 a f5…“ 



     Možnost 23.Jd4+ Tarrasch vůbec 
nezmiňuje. To překvapuje, protože vzniká 
silný dojem, že Tarrasch odkazuje na tutéž 
Laskerovu poznámku, jež je uvedena výše. 
Zkusíme se podívat, co se mohlo stát při 
takovém pokračování. 
     Nejprve se přesvědčíme, že je špatné brát 
jezdce: 23. …ed 24.Vfe1+ Kd6 (24. …Kd7? 
25.Dd5+) 25.Dxf6+ Je6 26.cd! (výrazně 
slabší je 26.Vb7 dc 27.Vxf7 Ve8 28.De5+ 
Kc6 29.Vf6 c2 30.Vxe6+ Vxe6 31.Dxe6+ 
Kb7 32.Df7+ Ka8). Nyní hrozí d5 26. …Dc3 
27.Dxf7 Dc4 28.d5 Dxd5 29.Df6! Vc2 
30.Vxe6+ Dxe6 31.Dxd8+ Kc6 32.Da8+ Kd6 
35.Vd1+ Kc5 36.Dxa7+ atd. 
     Že by Tarrasch nechtěl přijmout oběť. 
Takže: 23. …Kd7 (nelze rovnou ustoupit na 
e7 kvůli šachu na c6) 24.Dg4+ Ke7 25.Jf5+ 
Ke6 26.Je3+ f5 27.Dh3 Vb8 28.Vbd1 De4 
29.Dh6+ f6 30.Dxh7 Vb7 31.Dg6 Jd3 Bílý 
má zjevnou převahu, může pokračovat 32.g4 
ve snaze dosáhnout úspěchu. 
     Zdá se, že Lasker měl pravdu co se týče 
upadnutí do „problémů“ (německy to vypadá 
ještě výrazněji – in des Teufels Kueche, tzn. 
„do ďáblovy kuchyně“). 
 
 

Tarrasch – Lasker 
8. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. O-O Jxe4 5. 
d4 Se7 6. De2 Jd6 7. Sxc6 bxc6 8.dxe5 Jb7 
9. Ve1 O-O 10. Jc3 Jc5 11. Jd4 Je6 12. Se3 
Jxd4 13. Sxd4 c5 14. Se3 d5 15. exd6 Sxd6 
16. Dh5 Sb7 17. Vad1 Ve8 18. Jb5 Df6 19. 
Jxd6 cxd6 20. Sc1 Ve6 21.c3 Vae8 22. Ve3 
Ve5 23. Vde1 h6 24. Dg4 V8e6 25. Vxe5 
dxe5 26. f3 De7 27. Se3 Sd5 28. b3 c4 29. 
bxc4 Sc6 30. Vb1 Dc7 31. c5 Dd8 32. Df5 e4 
33. f4 Dd3 34. Ve1 Dxc3 35. Kf2 Dc4 36. 
Dg4 Dxa2+ 37. Ve2 Dc4 38. Vd2 Sb5 39. 
Dd1 Va6 40. Vc2 De6 41. h3 Sd3 42. Vd2 f5 
43. Kg3 Va3 44. Kh2 a5 45. Dc1 Va4 46. 
Dc3 Vb4 47. c6 Vc4 48. Dxa5 Vxc6   1/2-1/2 
 
     V 8. partii se hrála brazilská varianta 
španělské hry („Domnívám se, že tato obrana 
se objevila v teorii, aby se v ní nadlouho 
usadila“ – Lasker). Černý uplatnil 
pokračování 13. …c5, které přivezl 
Teichmann z turné po Jižní Americe. Tarrasch 
se dostal bílými do nesnadné pozice, ale opět 
hrál do určitého okamžiku velmi silně. 
 

 
     Zde Tarrasch zavrhl tah 28.c4, když si 
nevšiml, že černý nemůže odpovědět 28. 
…Vg6 kvůli šachu dámou na c8 s dalším 
braním střelce. Lasker, přesně vystihl 
rozhodující okamžik a jako odpověď na 28.b3 
sám zahrál pěšcem na c4, aby neztratil 
iniciativu. Tarrasch byl opět donucen přejít do 
obrany a již druhým tahem po přerušení 
chyboval (32.Df5? namísto 32.Dc4!). To dalo 
černému okamžitě velkou převahu a mělo vést 
k jeho výhře, nicméně ani Lasker nevyužil 
později všechny své možnosti a Tarrasch se 
bránil ze všech sil: remíza. 
 
 

Lasker – Tarrasch 
9. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Sb4 5. Sd3 
dxe4 6. Sxe4 c5 7. dxc5 Jbd7 8.Sxf6 Jxf6 9. 
Sf3 Dxd1+ 10. Vxd1 Sxc5 11. Jge2 Ke7 12. 
O-O Sd7 13. Jc1 Vab8 14.Jd3 Sd6 15. Vd2 
Vhd8 16. Ve1 Se8 17. Ved1 b5 18. g3 b4 19. 
Je2 Vbc8 20. Jd4 a521. Jb3 Sc7 22. Sb7 
Vb8 23. Sg2 Sb6 24. Je5 Vxd2 25. Vxd2 
Vc8 26. Kf1 Sb5+ 27.Ke1 a4 28. Jc1 Jd7 29. 
Jxd7 Sxd7 30. Sf1 Sa5 31. b3 Sc6 32. Sc4 e5 
33. Jd3 f6 34. Ke2 Se8 35. f3 Vd8 36. Jc5 
Vxd2+ 37. Kxd2 axb3 38. Jxb3 Sb6 39. c3 
bxc3+ 40.Kxc3 Sg1 41. h3 Sf2 42. g4 Se1+ 
43. Kd3 Sc6 44. Ke3 Kd6 45. Sg8 h6 46. 
Sh7 Se8 47. Sd3 Sf7 48. Sb5 Sb4 49. Sd3 
Sa3 50. Sb5 Kd5 51. Sd3 h5 52. Ke2 h4 53. 
Ke3Sg8 54. Ke2 Kd6 55. Ke3 Sd5 56. Sg6 
Ke7 57. Se4 Sc4 58. Sd3 Sf7 59. Ke2 Kf8 
60.Se4 g6 61. Ja1 Kg7 62. Jc2 Sc5 63. a4 
Kh6 64. a5 Kg5 65. Je1 f5 66. gxf5 gxf5 67. 
Sb7 Sc4+ 68. Jd3 Sb4 69. a6 e4 70. fxe4 fxe4 
71. Sxe4 Sxa6   1/2-1/2 
 



Devátá partie probíhala v poklidném 
pozičním boji. Tarrasch neutralizoval 
nevelkou aktivitu, vzniklou výborným 
vývinem bílého, a přistoupil k metodické 
realizaci převahy dvou střelců. K přerušení 
(45. tah) měl černý reálné předpoklady, ale 
právě v tom okamžiku upustil část své 
převahy (namísto šablonovitého 44. …Kd6 
zasluhovalo pozornosti 44. …g6, 
zabezpečující postup f6-f5). Mimochodem, na 
45.Sg8 mohl černý ještě zahrát 45. …g6!, 
protože brát pěšce h7 bílý nemůže kvůli 
chycení střelce. Odloženou pozici se bílému 
přesnou hrou podařilo ustát. 
 
 

Tarrasch – Lasker 
10. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. O-O Jxe4 5. 
d4 Se7 6. De2 Jd6 7. Sxc6 bxc6 8.dxe5 Jb7 
9. Jc3 O-O 10. Ve1 Jc5 11. Jd4 Je6 12. Se3 
Jxd4 13. Sxd4 c5 14. Se3 d5 15. exd6 Sxd6 
16. Je4 Sb7  
17. Jxd6 cxd6 18. c4 Df6 19. Vad1 Vfe8 20. 
Dg4 Sc6 21.Ve2 Ve4 22. Dg3 De6 23. h3 
Vd8 24. Ved2 Ve5 25. Sh6 Dg6 26. Sf4 Ve6 
27. Sxd6 Dh5 28. Dg4 Dxg4 29. hxg4 Ve4 
30. Sxc5 Vxd2  
31. Vxd2 h5 32. Vd6 1-0 
 
     Silně a přesvědčivě provedl Tarrasch 
desátou partii, když značně zesílil hru za bílé 
ve srovnání s osmou. Za rozhodující 
Laskerovu chybu považoval tah 20. …Sc6, 
namísto něj doporučoval 20. …Ve6. Ve 27. 
tahu bylo za černého poněkud lepší jít na h5 
nikoliv dámou, ale pěšcem. „Průběh této 
partie mě opět oduševnil“ (Tarrasch). 
 
 

Lasker – Tarrasch 
11. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Sb4 5. 
exd5 Dxd5 6. Jf3 c5 7. Sxf6 gxf6 8.Dd2 Sxc3 
9. Dxc3 Jd7 10. Vd1 Vg8 11. dxc5 Dxc5 12. 
Dd2 Db6 13. c3 a6 14. Dc2 f5 15. g3 Jc5 16. 
Sg2 Dc7 17.De2 b5 18. O-O Sb7 19. c4 b4 
20. Dd2 Vb8 21. Dh6 Sxf3 22. Sxf3 De5 23. 
Vfe1 Dxb2 24. Df4 Vc8 25. Dd6 f6 26. Sh5+ 
Vg6 27. Sxg6+ hxg6 28. Vxe6+ 1-0 
 
Snad tímto oduševněním se dá objasnit rychlá 
Tarraschova prohra v jedenácté partii. Když 
se dostal do pozice, kde bylo třeba vést 
obtížnou obranu (což je dostatečně typické 

pro francouzskou obranu), náhle se rozhodl 
postupovat aktivně a sám vytvořil podmínky 
pro vlastní porážku. 
 
 
 

Tarrasch – Lasker 
12. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. Jc3 Sb4 5. 
O-O d6 6. Jd5 Sc5 7. d4 exd4 8.Jxd4 Sxd4 
9. Dxd4 O-O 10. Jxf6+ Dxf6 11. Dxf6 gxf6 
12. Sh6 Ve8 13. Vfe1 a6 14.Sf1 Kh8 15. Sd2 
Je7 16. Sc3 Jg8 17. f4 Kg7 18. Ve3 Kf8 19. 
Sd3 Sd7 20. Vae1 Sb5 21. e5 Sxd3 22. Vxd3 
fxe5 23. fxe5 dxe5 24.Vxe5 b6 25. Vh5 h6 
26. Sd2 Ve6 27.Vd7 Vc8 28. Vf5 Ve7 29. 
Vxe7 Kxe7 30. Ve5+ Kf6 31. Sc3 Kg6 32. 
Ve3 Vd8 33. Vg3+ Kf5 34. Vg7 Ke6 35. Vh7 
c5 36. Kf2 b5 37. Ke2 b4 38. Sd2 Vd4 39. g3 
Vg4 40. Sxh6 Jf6 41. Vh8 Vc4 42. Kd1 Jg4 
43. Sf4 Kf5 44. b3 Vc3 45. Sd2 Vf3 46. 
Vh5+ Ke4 47.Vh4 Kf5 48. h3 Jf6 49. Vf4+ 
Vxf4 50. Sxf4 Ke4 51. Ke2 c4 52. Sg5 Jd5 
53. bxc4 Jc3+ 54. Kd2 Kf5 55. Sf4 Jxa2 56. 
c5 Ke6 57. c6 Jc3 58. Kd3 Jd5 59. Kc4 Je7 
60.Kc5 a5 61. c7 Kd7 62. Kb6 Jf5 63. Kxa5 
Jd4 64. Kxb4 Jxc2+ 65. Kc4 1-0 
 
     Dvanáctá partie byla bitvou dvou titánů. 
Cítím potřebu uvést obě  Laskerovy reportáže, 
věnované této partii. Prvý byl napsán ještě 
horkou stopu, druhý – se 4 denním odstupem, 
který si Lasker po porážce vzal. 
„Mnichov, 16. září 
12. partie probíhala za velké účasti publika. 
Po obědě se v sále staré radnice sešlo 1 100 
lidí a navečer – 1 300. Mnohé přivedla 
nádhera zařízení a jeviště utkání, a všichni 
napjatou pozorností sledovali hru. Tarrasch 
zahájil hru bílými, jak se také očekávalo, 
španělskou hrou, ale ve 4. tahu přešel do 
zahájení čtyř jezdců tahem Jb1-c3, odchýlil se 
tak od dříve uplatněných pokračování včetně 
– brazilské varianty. Zvolil jsem nevhodné 
pokračování 5. …d6 (obvykle se zde dělá 
rošáda) a náhle jsem začal pociťovat obtíže. 
Tarrasch využil nabízenou možnost a skvěle 
vedl útok. Ve 14. tahu jsem, dle všeobecného 
mínění, mohl vyrovnat hry osvobozujícím 
tahem f6-f5, nicméně to byl pouze omyl: 
tahem 15.Sd3 s hrozbou ef vynucoval bílý 
výměnu pěšců a zaujímal střelcem dominantní 
postavení na e4. Musel jsem zvolit mnohem 
složitější způsob, který měl stačit pro udržení 
iniciativy,ale ve 26. tahu jsem již věřil tomu, 
že obtíže pominuly, a namísto jednoduchého 



Va8-d8 jsem zvolil Ve8-e6 s novými 
komplikacemi. V tom mně Tarrasch připravil 
překvapení v podobě odvážného manévru 
věží, jehož existenci jsem nepředvídal. 
Opevnil svou věž na h7, kde se zdála být 
mimo hru a vystavená nebezpečí. Nicméně 
získat jsem ji nemohl, a věž samotná, i když 
byla obklíčena mými figurami, vyvíjela 
nepříjemný tlak na mou pozici, zejména na 
slabého pěšce h6. Veškeré kompenzace – 
vývin krále, dobré pozice pro figury – jsem 
získal, ale pěšec bílého navíc byl velmi 
nebezpečný, protože moji postouplí pěšci na 
dámském křídle byli také napadení. Tarraschu 
získal svou třetí, plně zasloužené vítězství. 
 
Mnichov, 17. září 
     Začnu od faktu, že 12. partii jsem prohrál; 
ale nechystám se omezit na toto konstatování. 
Jsem připraven objasnit své porážky, uvést je 
na pravou míru a pokud mně dovolíte 
vyjadřovat se poněkud frázovitě, filosofovat o 
jejich příčinách. 
     Porážka má dvě zcela různé stránky, když 
vezmeme v úvahu, že porážka jednoho ze 
soupeřů znamená vítězství druhého. 
Nejčastěji si zainteresovaný v souboji volí 
jednu z těchto stránek, odpovídající jeho 
přirozenému vkusu; nicméně je to pouze 
polovina věci, což se nehodí k šachovému 
mistrovi. 
     Neuváděl bych zde tyto obecné názory, 
pokud by nedávala 12. partie skvělý důvod 
pro posouzení o dvojí povaze kritiky šachové 
partie. Tato partie byla provázena duševním 
dramatem, jehož projevy jste bezpochyby 
vycítili. Proto bude užitečné blíže pozorovat 
probíhající naděje a obavy v duších obou 
soupeřů, ovládající jejich pocity radosti a 
beznaděje. 
     V pátém tahu jsem udělal evidentní 
hloupost a soupeřova odpověď mě přinutila 
zamyslet se. Viděl jsem, že samozřejmý 
způsob vývinu mně přinese velké 
nepříjemnosti (pokud 8. …Sd7, tak 9.Jb3). 
Tedy dobrá, pomyslel jsem si, naleznu spásu 
v koncovce, kde se král účastní obrany. 
Uvědomuje si obtížnost postavení, do 21. tahu 
jsem po celou dobu nalézal nejlepší 
pokračování. Ale v tom okamžiku jsem se 
rozhodl, že nebezpečí pominulo, a rovnou se 
dopustil nevelké chyby. Taková je lidská 
podstata. Pouze síla okolností, nebo vroucí 
přání přinutí člověka snažit se s plným 
nasazením. Uznal jsem svou chybu, do 32. 
tahu jsem hrál správně, ale v tom jsem upadl 

do velmi přesně promyšlené léčky. Byl jsem 
poražen, rozzloben a rozladěn. Ale je třeba 
bojovat! Takže, vzhůru do beznadějného 
útoku. Pěšci dámského křídla nastupují. 
Soupeř se úporně brání. Pokud nechce ztratit 
převahu, tak se musí vystavit nebezpečí. 
Tedy, bere pěšce a získává materiální 
převahu; na oplátku se mně daří rychlé vyvést 
figury na aktivní pozice. Už-už se zdá, že jeho 
král neunikne věčnému šachu, dokonce i 
matu; moje figury – král, věž, jezdec – vytváří 
silné hrozby … Ale podívejte se: bílý provádí 
manévr, svazuje mého jezdce ve 47. tahu a 
celá partie se odkutálela z kopce dolů. Jeden 
náhodný tah přináší soupeři výhru. 
     Ale vzniká otázka: byl tento tah náhodný? 
V žádném případě! 
     Podívejme se na partii z pohledu soupeře. 
V pátém tahu jsem provedl hloupost. Soupeř 
toho využil a získal převahu. S přihlédnutím 
k jeho bojovým jednotkám, které měl 
k dispozici - věže a střelce, cílevědomě 
otevíral linie, měnil pěšce, aby udělal figury 
více účinnými. Nedělal při tom chyby a 
uchovával si převahu. Ve 32. tahu mě postavil 
před výběr ze dvou tahů, z nichž jsem zvolil 
mnohem slabší, evidentně jsem nedocenil 
nebezpečí. Opět jsem chyboval já, a ne 
soupeř. Jeho věž zaujala na h7 na pohled 
riskantní, ale ve své podstatě velmi silné 
postavení, protože pěšec h6 musel dříve, či 
později padnout. Zvolil jsem zoufalý útok. 
Soupeř jej odrážel podle všech pravidel 
mistrovství, ale mně se nějak podařilo 
vytvořit silné hrozby. Jak , zeptal se sám sebe, 
mohl osud dopustit takovou nespravedlnost, 
předsevzít si potrestat spravedlivého a 
odměnit hříšníka? Pozorně zkoumá veškeré 
možnosti a konečně, nalézá spásnou 
myšlenku. Nyní vyhrává on. 
     Šachy jsou spravedlivé. Ten, kdo hraje 
správně a hledá, ten vždy nalézá. Možná, že 
to je to nejkrásnější na naší dávné strategické 
hře.“ 
     Ve svých poznámkách k této těžké a 
zajímavé partii obrací Tarrasch pozornost na 
jeden okamžik, kterého si Lasker nepovšiml. 
Ve 25. tahu poukazuje na silnou možnost za 
bílého: 25.Vg5! (namísto 25.Vh5): 
 



 
„Bohužel jsem měl tak málo času, že bylo 
pouze dobře, že jsem mohl do 30. tahu činit 
přímá napadání, a tak zbaven nevyhnutelnosti 
pokaždé nalézat nejsilnější pokračování. 
Tahem Vg5! jsem mohl rychle rozhodnout ve 
svůj prospěch tuto partii, doposud hranou 
z mé strany bezvadně. Hrozba: dvoutahový 
mat cestou Sg7 a Ve5. Kdyby se černý před 
ním ani nebránil, útok tří bílých figur vedl 
minimálně k zisku pěšce, což je v podobných 
postaveních rovnocenné výhře 
partie,například: 25.Vg5 Ve7? 26.Vdg3 se 
ziskem jezdce (Jh6 Sg7+), nebo 25. …Ve6 
26.Vd7 Vc8 (26. …Ve7? 27.Vxg8+) 27.Vg7 
vyhrává jednoho z pěšců (f nebo h), nebo 25. 
…Ke7 26.Vg7 h6 27.Ve3+ Kf8 (při Kd6 se 
ztrácí pěšec f7) 28.Vf3 Ve7 29.Vfg3 se 
ziskem jezdce, nebo 25. …f6 26.Vd7 fg? 
27.Sg7 mat (pikantní mat!), nebo 26. …Ve7 
(v poslední variantě) 27.Vxg8+ s výhrou. 
 
 
 

Lasker – Tarrasch 
13. partie zápasu, 1908 

 
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 c5 4. Jf3 Jc6 5. e3 
Jf6 6. a3 Sd6 7. dxc5 Sxc5 8. b4 Sd6 9. Sb2 
O-O 10.Vc1 a5 11. b5 Je5 12. cxd5 exd5 13. 
Se2 Se6 14. O-O De7 15.a4 Vac8 16. Jd4 
Jc4 17. Sa1 Sb8 18. Ve1 Dd6 19. g3 Vfd8 
20. Jb1 Jb6 21. Sc3 Ve8 22. Db3 Jc4 23. 
Jxe6 Dxe6 24. Sxf6 gxf6 25. Ved1 Sa7 26. 
Sf3 Jxe3 27. Vxc8 Dxc8 28. b6 Sxb6 29. 
fxe3 Vxe3 30. Dxb6 Vxf3 31. Dxa5 Dc4 32. 
Dd2 f5 33. Vc1 Dg4 34.Dxd5 f4 35. Jd2 Ve3 
36. Vf1 Ve6 37. Vxf4 Dd1+ 38. Kg2 b6 39. 
Dd7 De2+ 40. Vf2 Dh5 41. Jf3 h6 42. Jd4 
Ve5 43. Dd8+ Kh7 44. Df8 1-0 
 

Po čtyřdenní přestávce se soupeři střetli ve 
13. partii. Tarrasch rozehrál v dámském 
gambitu obranu, nosící jeho jméno, a ke 20. 
tahu získal pozici, o které mohou milovníci 
této varianty pouze snít. Chybu 20. …Jb6?, 
po které se jeho pozice stala okamžitě téměř 
beznadějnou, vysvětluje takto: 
„Obávaje se, že (po Sxc4 dc – V.M.) se tento 
pěšec stane slabým, odvádí černý svého 
jezdce ze silné pozice do týlu a jedním tahem 
úplně kompromituje svou nádhernou pozici.“ 
     Lasker se domnívá, že pozice černého „v 
tomto okamžiku již byla podezřelou“. 
Nesouhlas soupeřů vyvolalo také to, jak měl 
černý hrát: Lasker navrhoval 20. …Je5 nebo 
20. …De7, zatímco Tarrasch má za to, že 20. 
…Je4! udržovalo černému silnou iniciativu. 
     Porážku v této partii označil Tarrasch za 
rozhodující: „Nyní, když mému soupeři zbývá 
vyhrát jednu-jedinou partii, jsem hrál tak, 
doslova nad mou hlavou byl zavěšen 
Damoklův meč. 
 

Tarrasch – Lasker 
14. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. O-O Jxe4 5. 
d4 Se7 6. De2 Jd6 7. Sxc6 bxc6 8.dxe5 Jb7 
9. Ve1 O-O 10. Jc3 Jc5 11. Jd4 Je6 12. Se3 
Jxd4 13. Sxd4 c5 14. Se3 d5 15. exd6 Sxd6 
16. Vad1 Dh4 17. h3 Db4 18. Sc1 Se6 19. a3 
Db7 20. De4 Dxe4 21.Jxe4 Vfd8 22. Se3 Sf5 
23. Jxc5 Sxc2 24.Vd2 Sf5 25. Jb7 Vd7 26. 
Ved1 Se6 27.Jxd6 cxd6 28. Vxd6 Vxd6 29. 
Vxd6 a5 30. b4 axb4 31. axb4 Kf8 32. b5 
Ke7 33. Vd1 Vd8 34. Vb1 Sd5 35. Sg5+ f6 
36. Sf4 Sb7 37. Ve1+ Kd7 38. Vc1 Ke6 39. 
b6 Vd7 40.Ve1+ Kd5 41. Ve8 Kc6 42. Se3 
Sa6 43. Va8 Sd3 44. Vb8 Sa6 45. Kh2 Sd3 
46. Sf4 Sg6 47. Se3 Sd3 48. g4 Sg6 49. Kg3 
h5 50. f4 hxg4 51. hxg4 Ve7 52. Vc8+ Kb7 
53. Vc3 Se4 54.Va3 Kc6 55. Vc3+ Kb7 56. 
Va3 Kc6 57. Vc3+ Kb7 58. f5 g6 59. g5 Vf7 
60.gxf6 Vxf6 61.Vc7+ Ka6 62. Va7+ Kb5 
63. b7 Sxb7 64. Vxb7+ Kc4 65. Kf4 gxf5 
66.Ke5 Vf8 67. Vc7+ Kd3 68. Sc5 Vd8 69. 
Sb4 f4 70. Vc3+ Ke2 71. Ke4 Ve8+ 72. Kxf4 
Ve6 73. Sc5 Kd2 74. Sd4 Vh6 75.Ke4 Ve6+ 
76. Kd5 Ve7 77. Va3 Ve8 78. Se5 Vg8 
79.Ke4 Vg4+ 80. Kd5 Vg8 81. Sd4 Ve8 
82.Vf3 Ke2 83. Vg3 Kd2 84. Se5 Vd8+ 85. 
Ke4 Kc2 86. Vc3+ Kd2 87. Vb3 Vc8 88. 
Vh3 Ve8 89. Vh2+ Kc1 90. Kd4 Vd8+ 91. 
Kc3 Kd1 92. Sd4 Ke1 93. Kd3 Vf8 94. Vg2 
Vf7 95. Se3 Vd7+ 96. Sd4 Vf7 97. Vg5 Vf8 
98. Vb5 Kf1 99. Vb1+ Kg2 100. Vg1+ Kh3 
101. Se3 Kh4 102. Ke4 Vf7 103. Sd4 Vf8 



104. Sg7 Va8 105. Sf6+ Kh3 106. Se5 Va4+ 
107. Kf5 Va3 108. Sf4 Va5+ 109. Ke4 Kh4 
110.Sg3+ Kh5 111. Se5 Kh4 112. Kf5 Va3 
113. Vg2 Vb3 114. Va2 Vf3+ 115. Sf4 Vb3 
116.Vg2 Vb5+ 117. Ke4 Kh5 118. Se5 Kh4 
119. Kf5 Vb3   1/2-1/2 
 
Grandiózní třídenní bitva ve 14. partii 
probíhala ve znamení velké Tarraschovy 
převahy. Lasker zvolil tutéž variantu 
španělské hry, která se vyskytovala v 8. a 10. 
partii, ale pokusil se ji zesílit pseudoaktivním 
výpadem dámy. Na poněkud iracionální tahy 
černého odpověděl Tarrasch klasickým 
tlakem v centru. Zajímavé je hodnocení stran 
v pozici po 18. …Se6: 
 

 
     Lasker: „Během partie jsem nemohl 
pochopit, proč Tarrasch nezahájil útok na 
mého krále tahem 19.Dh5. Doposud jsem ze 
známých příčin neměl čas na vyčerpávající 
analýzu. Viděl jsem pouze, že je to atraktivní 
možnost a nejlepší obranu za mě jsem 
považoval 19. …Vgd8 20.Ve4 Db8 21.Vh4 
h6 22.Sxh6 gh 23.Dxh6 Se5 24.Ve1 c6. 
Tarrasch hrál na koncovku; možná, že měl 
pravdu.“ 
   Tarrasch objasňuje, proč nehrál 19.Dh5: 
„Lasker nazývá tuto útočnou možnost velmi 
lákavou … Ale po 24. …Sg7! (ne 24. …c6 
kvůli 25.Vh5 a Vg5) 25.Dh7+ Kf8 26.Vxe6 
(zdá se, že bílý vyhraje, protože na 26. …fe 
přijde 27.Vf4+ Ke7 28.Dxg7+ Kd6 29.Je4+ 
Kc6 30.De5 atd.) černý nebere věž, ale pěšce 
b2 a po ústupu jezdce bude střelec krytý 
dámou. Proto na 26. …Dxb2 následuje 
27.Ve3 Sxc3 28.Vg4 a nyní se černý ubrání 
zdánlivě velmi silným hrozbám (28. …Sg7? 
29.c3) tahem 28. …Se5. Bílému hrozí mat, 
f2-f4 vede ke ztrátě věže po Dc1+, a Vg8+ 
nevede k ničemu. Takovým způsobem, útok 

na krále, zahájený tahy Dh5 a Ve4, i když 
zasluhoval seriózní pozornost, ale ukázal se 
nekorektním a patřící k útokům takového 
druhu, které hráč nemá předjímat, bez ohledu 
na viditelnou perspektivu, neboť pro její 
úspěšné provedení nejsou dostatečné 
prostředky“. 
     Zde oba velcí šachisté minuli poměrně 
jednoduché řešení. Aby to nebylo málo, tak 
rozuzlení této pozice nemohli nalézt všichni 
následující komentátoři (alespoň, mně známí). 
 

 
Protože střelec d6 se ukazuje být jediným 
obráncem černého krále po 23.Dxh6? Se5, 
nabízí se myšlenka sama od sebe: namísto 
samozřejmého braní pěšce je potřeba hrát 
23.Vxd6! a pozice černého se nedá bránit. 
Pokud 23. …Vxd6 nebo 23. …cd, tak 
24.Dxh6 f6 25.Dxf6 s rychlým matem; 
nepomáhá ani 23. …Dxb2 24.Vxd8+ Vxd8 
25.Dxh6 Dxc3 26.Dg5+ s úderem na d8. 
Pokud chce někdo seriózně doporučit za 
černého obranu 23. …Kf8, ukáži, že 
24.Vxd6! také tady vede k forzírovanému 
matu, i když to není závazné pokračování. 
Závěr: dokonce i tak samozřejmý tah, jako 
23.Dxh6 může být velmi špatný. 
     Po 19.a3 Db7 Tarrasch zahrál tah 20.De4. 
Lasker píše, že soupeř „zahrál na koncovku“. 
Tarrasch s nám polemizuje: 
„Tento tah (20.De4) nebyl proveden 
s ohledem na přechod do koncovky, neboť 
jsem měl za to, že černý ne to nemůže hrát, 
protože koncovka je tady pro něj zásadně 
nevýhodná; chtěl jsem zahnat černou dámu a 
pak zahrát jezdcem na d5. Očekával jsem 20. 
…Dc8 21.Jd5 Sf5 a připravoval jsem se hrát 
22.Dc4, neobávaje se oběti na h3, protože po 
22. …Sxh3 24.Jf4 by se ukázala jako 
nekorektní“. 



     Brzy po výměně dam získal bílý volného 
pěšce navíc a všechny šance na výhru. 
Zajímavou možnost na zesílení hry bílého 
našel Tarrasch ve 45. tahu – namísto 45.Kh2 
navrhuje 45.h4! Důležité je to, že pěšec hrozí 
postoupit na h6, a zabránit tomu tahem 45. 
…h5 černý nemůže kvůli ztrátě pěšce 
(46.Vh8 Se2 47.f3). Musel by hrát h7-h6, 
dávaje bílému nové možnosti atakovat pěšce 
střelcem. Po 45.Kh2? Sd3 je již černý střelec 
připraven krýt pěšce na h5 z pole g6. Přičemž 
Tarrasch nemluví o tom, že o tah dříve mu 
Lasker bezdůvodně takovou možnost dal, 
když opustil střelcem diagonálu b1-h7. 
     Černý se houževnatě bránil a partie 
dospěla do následující pozice: 
 

 
58. …g6? 
Lasker: „Došla mně trpělivost – počestnost 
toho, kdo hájí obtížnou pozici. Měl jsem 
počkat s tímto tahem, až bílý odhalí své 
záměry“. 
Tarrasch: „Chyba, dávající bílému další šance 
na výhru“. 
59.g5! 
Lasker: „Přesná odpověď. Po 59.fg by můj 
pěšec f6 byl v bezpečí, a bílý pěšec g4 by byl 
vystaven hrozbám“. 
Tarrasch: „Ve všech variantách získává 
nebezpečného volného pěšce na f6, pokud 
černý nyní bere pěšce g nebo f“. 
59. …Vf7? 
Lasker: „Rychle a lehkomyslně jsem se 
rozhodl pro tuto odpověď. Kdybych hrál 59. 
…fg, postavil bych bílého před velmi těžké 
zadání, protože po tom by bílý nehrozil 
výměnou věží: střelec nepouštěl bílého krále 
na g4 a král – na d6“. 
Tarrasch: „Tato druhá chyby měla vést 
k rychlé prohře. Černý se měl bránit 
prostřednictvím 59. …fg, protože po 60.f6 

Vf7 61.Sd4 Vd7 62.Vc4 Sd5 63.Va4 Se6 bílý 
ničeho nedosáhl, pokud by měnil věže: jeho 
král nemůže proniknout do tábora černého ani 
přes g4, ano přes c6. Proto se měl bílý snažit 
vynutit tah g5-g4 do výměny věží, aby se 
mohl král probít přes f4“. 
60.gf? 
Lasker: „Tarrasch, tak jako já, byl 
v oboustranné časové tísni nervní. Proto jsme 
ani jeden neviděli silný tah 60.Va3. Ten vedl 
zajímavým způsobem k výhře; v mnoha 
variantách schází černému jeden-jediný tah do 
zřejmé remízy …“ 
     Varianty, které uvádí Lasker, byly 
následně uvedeny Tarraschem téměř beze 
změny. 
Tarrasch: „Tah 60.Va3 vedl k okamžité výhře 
bílého, například: 60. …Kc6 61.Va7 Vxa7 
62.ba Kb7 (62. …Kd7 63.fg ke7 64.g7 atd.) 
63.gf Sd5 64.fg, nebo 60. …Kc6 61.Va7 Vf8 
62.Vc7+ Kb5 63.Sc5 V kamkoliv 64.gf Sd5 
65.fg, nebo 60. …Kb8 61.Va7 Vf8 62.gf 
Vxf6 63.Sf4+ Kc8 64.Vc7+ Kd8 65.Sg5, 
nebo 60. …Kb8 61.Va7 Sb7 62.fg Vg7 
63.Sd4 Vxg6 64.Sxf6, nebo 60. …Kc8 61.fg 
Sxg6 62.Va8+ Kb7 63.Va7 Kc6 64.Vxf7 Sxf7 
65.gf. Byl to 60. tah a nezbýval mně tah na 
přemýšlení! Pokračování, které jsem zvolil, 
vedlo k zisku střelce, ne však partie. 
     Koncovku „věž a střelec proti věži“, 
vzniklá v důsledku těchto událostí, 
okomentoval Lasker následujícím způsobem: 
„Partie pokračovala do 117. tahu, ale pouze 
ještě jednou potvrdila, že tato koncovka je 
skutečně remízová. I když silnější strana je 
schopná vytěsnit soupeřova krále na okraj 
šachovnice, nemůže zabránit tomu, aby zaujal 
pole barvy svého střelce uprostřed krajní řady. 
Tam král vyčkává, dokud se k němu 
nepřiblíží nepřátelský král (například, na d3 
nebo f3 při králi slabší strany na e1). V tom 
ustoupí na opačnou stranu. Silnější straně se 
nezdaří zaujmout opozici a vznikne remíza“. 
     Tarrasch dělá souhrn partie: „Po té, kdy 
jsem dlouhou dobu hrál zcela správně a získal 
jsem značnou převahu, ve 45. tahu jsem 
upustil výhru. Opět, jako i v první partii (26. a 
32. tah), jsem promeškal. Ale to, že jsem, po 
nalezení skrytého tahu 59.g5, neviděl 
evidentní pokračování 60.Va3 pouze proto, že 
jsem se nacházel v časové tísni a stalo se to 
v 60., kontrolním tahu, je třeba považovat 
přímo za neúspěch“. Nyní s vámi víme, co je 
tady pravda, a co ne. 
 
 



Lasker – Tarrasch 
15. partie zápasu, 1908 

 
1. d4 d5 2. Jf3 c5 3. dxc5 e6 4. e4 Sxc5 5. 
exd5 exd5 6. Sb5+ Jc6 7. O-O Jf6 8.Jc3 O-
O 9. Sg5 Se7 10. Sxf6 Sxf6 11. Dxd5 Sxc3 
12. Dxd8 Vxd8 13. bxc3 Ja5 14.Vfe1 Sd7 
15. Sd3 Ve8 16. Jd4 Kf8 17. Jb3 b6 18. Jxa5 
bxa5 19. Kf1 Vac8 20. c4 Se6 21. Ve5 Sxc4 
22. Vxa5 Sxd3+ 23. cxd3 Vc3 24. Vxa7 
Vxd3 25. Ve1 Vd2 26. Vxe8+ Kxe8 27. Ke1 
Vb2 28. a4 g6 29. a5 Va2 30. a6 Kf8 31. 
Va8+ Kg7 32. g4 Kf6 33. h4 h5 34. gxh5 
gxh5 35. a7 Kg7 36. Kd1 Kh7 37. Kc1 Kg7 
38. Kb1 Va5 39. Kc2 Va2+ 40.Kc3 Va3+ 41. 
Kc4 Va4+ 42. Kb5 Va1 43. f4 Vb1+ 44. Kc5 
Va1 45.Kd6 Kf6 46. Kd7 Kf5 47. Kc6 Kxf4 
48. Kb6 Vb1+ 49. Kc5 Vc1+ 50. Kb5 Vb1+ 
51. Kc6 Vc1+   1/2-1/2 
 
V 15. partii rozehrál Tatrách velmi neúspěšně 
zahájení a rychle zůstal bez pěšce. Včas 
neviděl, že nelze hrát 11. …Dxd5 12.Jxd5 
Sxb2 kvůli 13.Vab1 Sa3 14.Jc7 Vb8 15.Sxc6. 
Lasker nicméně, bez ohledu na veškeré úsilí, 
nemohl realizovat převahu, protože v dalším 
průběhu se Tarrasch velkolepě bránil. 
     Poslední partií v zápasu se nestala tato, ale 
16. partie, ve které se opět přihodil 
charakteristický psychologický konflikt, který 
vyzněl ve prospěch mistra světa. 
 

Tarrasch – Lasker 
16. partie zápasu, 1908 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. Jc3 Sb4 5. 
O-O O-O 6. d3 d6 7. Sg5 Se6 8. d4 exd4 9. 
Jxd4 h6 10. Sh4 Je5 11. f4 Sc5 12. Sxf6 
Dxf6 13. fxe5 Dxe5 14. Je2 Sg4 15. Vf3 Sxf3 
16. gxf3 f5 17. Dd3 c6 18. Sc4+ Kh8 19. 
Kh1 b5 20. Sb3 fxe4 21.Dxe4 Dxe4 22. fxe4 
Vae8 23. Jxc6 Vxe4 24. Jg3 Vee8 25. Vd1 
Vf2 26. Jd4 Sxd4 0-1 
 
Za úvod k němu posloužil neobvyklý a 
objektivně ne zcela zdařilý Laskerův tah 
v zahájení: 7. …Se6. Mistr světa k němu dává 
takovou skromnou poznámku: „Pokud vím, je 
to novinka. Obvykle zde hrají 7. …Sxc3 8.bc 
Je7 9.Jh4“. 
Tarrasch: „Novinka, ne však zesílení ve 
srovnání s dřívějším pokračováním 7. …Je7 a 
7. …De7 s dalším Jc6-d8-e6“. Po 8.d4 
odevzdal černý střed tahem 8. …ed a vyvolal 
provokační manévr jezdcem: 9.Jxd4 h6 
10.Sh4 Je5!? 

Lasker: „Mohl jsem hrát také jednoduše 10. 
…Sxc3 11.bc g5 12.Sg3 Jxe4 13.Jxc6 bc 
14.Sxc6 Jxg3 15.fg Vb8, ale komplikace po 
tahu v partii se mně zdály být mnohem více 
slibnější“. 
Tarrasch: „Opravdu zajímavé, že po tak málo 
zahajovacích tazích nemá černý vhodné 
pokračování, i když se nedopustil zjevných 
chyb – vždyť tah 7. …Se6 nemůžeme 
takovým nazývat“. 
11.f4 Sc5 12.Sxf6 (! – Lasker). 
Tarrasch si tento tah vyčítá a tvrdí, že 
poklidný ústup 12.Kh1 uchovávalo všechny 
výhody pozice. Nicméně jím uváděné 
varianty po 12. …Jg6 13.f5 nejsou zcela 
přesvědčivé: uvádí pouze              13. …Jxh4 
14.fe Sxd4 15.ef, nevšímaje si skutečnosti, že 
rovnou 13. …Sxd4 je silnější. 
     Ve 25. tahu hodnotili oba soupeři své 
postavení jako lepší. Tarrasch mohl udělat tah 
pěšcem na a3 (jak sám ukazuje) nebo na a4 
(jak navrhl Lasker). Namísto toho připravil 
následují úžasný přehmat, který jak Lasker, 
tak Tarrasch vysvětlují vzájemnou časovou 
tísní a vzájemnou únavou. 
     Tak skončil tento důležitý zápas, který 
přinesl bohatý šachový a historický materiál. 
Tarrasch jeho výsledky uvedl následujícím 
způsobem: 
    Takže, bitva trvající šest týdnů, skončila; 
konečný výsledek – Lasker vyhrál 8 partií, 
Tarrasch 3 a 5 partií skončilo remízou. 
Výsledek připomíná ten, kterým před 50 lety 
skončil zápas Anderssen – Morphy (Morphy 
vyhrál 7 partií, Anderssen 2 při 2 remízách).  
Kdo se nespokojí pouze s výsledkem a podívá 
se na odehrané partie, musí uznat, že jsem ve 
mnoha jiných případech v minulosti hrál lépe, 
že ve druhé polovině zápasu má síle výrazně 
vzrostla ve srovnání se začátkem a že jsem 
nebyl poražen znamenitou silou mého 
soupeře, ale tím, že jsem sám, zejména 
z počátku zápasu, příliš často vypouštěl výhru 
a fakticky přinášel soupeři vítězství na 
podnose. Byl bych bez debaty jako první 
přiznal znamenitost svého soupeře v síle, 
kdyby to byla SÍLA, která láme sílu. Nicméně 
pouze v některých partiích, především v 5. a 
11., jsem pocítil jakousi existenci takové síly. 
V mnoha dalších partiích by je snad i 
druhořadý šachista na mém místě dovedl 
k vítězství, po té, co jsem dosáhl vyhrané 
pozice. Z partií, kdy stál Lasker na prohru, 
uvedu 2., 4., 6. a 14. Ale také v 9., 13., 16. 
byla má převaha natolik velká, že při plném 
soustředění a pohodě bych je musel vyhrát. 



Ale řekněte, kde vzít soustředění a pohodu, 
když máš doslova nůž na krku? Je zřejmé, že 
jsem druhou polovinu zápasu neprohrál, ale 
již jsem nemohl zlikvidovat ten kolosální 
náskok bodů, který Lasker vytvořil v prvé 
polovině. To, že jsem mu to umožnil, má na 
svědomí nedostatek praxe. Podstata však 
spočívá v tom, že samotný osud zápasu nebyl 
po celou dobu zřejmý! Konec konců, 
připravoval jsem se zatrénovat si před jeho 
začátkem, dokonce jsem měl na mysli 
jednoho známého mistra, očekávaje, že tento 
v požadovaném okamžiku přijme mé pozvání 
zahrát si za libovolných podmínek – 
s honorářem, nebo bez; podmínky stanoví on, 
což je samozřejmé, protože on sám je 
profesionálním šachistou. Nicméně ani 
v jednom okamžiku jsem nebyl přesvědčen, 
uskuteční-li se zápas vůbec, a pochyby tím 
více zesílily, když bylo zřejmé, že Laskerem 
požadovaná suma nebude shromážděna. 
Konečně, můj soupeř přesně věděl, bude-li 
zápas, nebo ne, protože to docela záviselo na 
stupni uspokojení jeho finančních požadavků. 
Pouze 14 (!) dnů před zahájením zápasu mně 
bylo zřejmé, že tento proběhne – když jsem 
obdržel telegram od pana Schenzela 
z Dusseldorfu, ve kterém oznámil, že Lasker 
potvrdil přijetí zálohy ve výši 2 000 marek. 
Konec konců, v tomto okamžiku jsem mohl a 
měl požadovat přeložení zápasu. Ale nechtěl 
jsem narušovat plány Německého šachového 
svazu. Pokud by zápas začal později, tak 
Německý šachový svaz, jehož kongres končil 
22. srpna, by z něj neměl žádný užitek, což 
bylo argumentem proti odložení zápasu. Tedy 
posílám svému příteli telegram – přijeď dříve! 
Žádná odpověď. Čekám. Odjel. Adresa 
neznámá. Nakonec se našla. Nový telegram. 
Tentokrát odpověď. Přátelské odmítnutí. To 
jsem vůbec nečekal: byla to pro mne doslova 
hromová rána. Dobře chápu, jakými 
argumenty se řídil; „Tarrasch tak jako tak 
zápas vyhraje – soudil – pokud mu pomohu se 
rozehrát, tak jej vyhraje bleskově, zatímco já 
nemám žádný zájem na tom, abych jej udělal 
ještě silnějším, než je dnes“. Nezlobím se na 
něj, i když jsem na něj spoléhal: egoismus je 
tak pochopitelný a omluvitelný! Pouze mě 
nemusel o svém odmítnutí zpravit až na 
poslední chvíli, kdy jsem již nemohl najít 
náhradu. Pravda, obrátil jsem se ještě na 
jednoho mistra, nabídl jsem mu jakýkoliv 
honorář, ale v tom ochořel! To mě rozčílilo, 
ale později jsem se dověděl, že celé moje 
rozčílení bylo zbytečné – jeho zdraví bylo, 

jako u Napoleona ve známém 29. bulletinu, 
„lepší než kohokoliv“. Pravá příčina byla jiná: 
nechtěl přijet, aby neuvedl do špatné pozice 
…. Laskera! Tedy … (ať vážený čtenář doplní 
místo teček v souladu se svými znalostmi 
zoologie, já dám přednost zůstat v rámci 
parlamentních vyjádření). 
     Pak již bylo příliš pozdě a musel jsem 
zahájit zápas, byvše vrcholně nerozehraným, 
zatímco můj soupeř ve své novinové reportáži 
psal: „Zůstává mně ještě šest týdnů na 
trénink“. 
     Proto jsem v první polovině zápasu hrál 
značně slaběji oproti své obvyklé síle, s čímž 
souhlasí každý, kdo zná třeba i jen několik 
mých dřívějších partií – zvláště ze zápasu 
s Marshallem. Pokud se Laskerovi dařilo mě 
přehrávat pokaždé, pak mu patří čest a sláva, 
ale já jsem prohrál pouze kvůli tomu, že jsem 
zpočátku zápasu nehrál v plné síle, a proto 
nemohu nijak uznat jeho převahu; 
spravedlnost vyžaduje, abych dostal možnost 
znovu s ním zkřížit zbraně a již se k tomuto 
druhému střetu připravuji patřičným 
způsobem. Obrátil jsem se na šachovou 
veřejnost, především německou, s žádostí 
nabídnout mně takovou možnost, zejména 
s přihlédnutím k tomu, že jak bylo prokázáno, 
pro rozšíření naší hry a nárůstu její vážnosti 
JEDEN takový zápas dá více, než desítky 
turnajů“. 
     Nakolik je známi, tato výzva se nesetkala 
s žádnou vážnou podporou. Laskerova 
převaha byla dostatečně přesvědčivá v očích 
veřejnosti, dokonce i německé. Objektivně je 
třeba přiznat, že tento pohled je zcela 
realistický – některá místa ve výše uvedeném 
Tarraschově komentáři k výsledkům zajisté 
vyvolala u čtenáře úsměv. Zopakuji to, co 
jsem psal v předmluvě k překladu knihy „300 
šachových partií“ Tarrasche: bohužel, 
Tarrasch-člověk ne pokaždé dosahoval 
velikosti Tarrasche-šachisty, ale není jediný 
mezi slavnými celého světa … 
     Partie z petrohradského turnaje v roce 
1914 zde uvádím kvůli úplnosti, i když budou 
součástí plánované knihy „Turnaje šampiónů 
(Ostende 1907 – Petrohrad 1914). 
 

Lasker – Tarrasch 
Petrohrad, 1914 (předběžný turnaj) 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6        
5. O-O Jxe4 6. d4 b5 7. Sb3 d5 8. dxe5 Se6 
9. c3 Se7 10.Jbd2 O-O 11. Ve1 Jc5 12. Sc2 
d4 13. cxd4 Jxd4 14. Jxd4 Dxd4 15. Jb3 
Jxb3 16. axb3 Dxd1 17. Vxd1 c5 18. Sd2 



Vfd8 19. Sa5 Vxd1+ 20. Vxd1 f6 21. Sc3 
fxe5 22. Sxe5 Vd8 23. Vxd8+ Sxd8 24. f4 
Kf7 25. Kf2 Sf6 26. Sd6 Sd4+ 27.Kf3 Sd5+ 
28. Kg4 Ke6 29. Sf8 Kf7 30. Sd6 Sxg2 31. 
Sxh7 Ke6 32. Sf8 Kd5 33. Kg5 Sf6+ 34. Kg6 
Se4+ 35. f5 Ke5 36. Sxg7 Sxf5+ 37. Kf7 
Sxg7 38. Sxf5 Kxf5 39. Kxg7 a5 40. h4 Kg4 
41. Kg6 Kxh4 42. Kf5 Kg3 43. Ke4 Kf2 44. 
Kd5 Ke3 45.Kxc5 Kd3 46. Kxb5 Kc2 
47.Kxa5 Kxb3   1/2-1/2 
 
 
 

Lasker – Tarrasch 
Petrohrad, 1914 (finále, 1.kolo) 

 
 1. d4 d5 2. Jf3 c5 3. c4 e6 4. cxd5 exd5 5. g3 
Jc6 6.Sg2 Jf6 7. O-O Se7 8. dxc5 Sxc5 9. 
Jbd2 d4 
10. Jb3 Sb6 11. Dd3 Se6 12. Vd1 Sxb3 13. 
Dxb3 De7 14. Sd2 O-O 15. a4 Je4 16. Se1 
Vad8 17. a5 Sc5 18. a6 bxa6 19. Vac1 Vc8 
20. Jh4. Sb6 21. Jf5 De5 22. Sxe4 Dxe4 23. 
Jd6 Dxe2 24. Jxc8 Vxc8 25. Dd5 De6 26. 
Df3 h6 27. Sd2 Je5 28. Vxc8+ Dxc8 29. De4 
Jd7 30. Vc1 Df8 31. Sxh6! Jc5 32.Dg4 f5 33. 
Dg6 Df7 34.Dxf7+ Kxf7 35. Sg5 Jd3 36. 
Vb1 Ke6 37. b3 Kd5 38. f3 a5 39. h4 Jc5 40. 
h5 d3 41. Kf1 a4 42. bxa4 Jxa4 43. Sf6! Ke6 
44. Sxg7 Kf7 45. Se5 Jc5 46. Vd1  1-0 
 
 
 

Tarrasch – Lasker 
Petrohrad, 1914 (finále, 2. kolo) 

 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 Jc6 5. Jf3 
Sxc5 6. Sd3 f5 7. c3 a6 8. Jbd2 Jge7 9. Jb3 
Sa7  
10.O-O O-O 11. Ve1 Jg6 12. Jbd4 Sb8 13. 
Jxc6 bxc6 14. Kh1 a5 15. b3 c5 16. Sa3 Db6 
17. Dd2 Sb7 18. Dg5 Sa7 19. h4 Dd8 20. 
Dg3 De8 21. Jh2 Je7 22. f4 Vc8 23. Jf3 Kh8 
24. Jg5 Jg8 25. Se2 De7 26. Vad1 Vfd8 27. 
Vd2 Jh6 28.Ved1 De8 29. Kh2 Vc7 30. Kh3 
Vdc8 31. Sb2 Sc6 32. Sf3 Vb8 33. Sa3 Jg8 
34. Se2 Jh6 35. De1 Vd8 36. Dg3 Vb8 37. 
De1 Vd8 38. Dg3 Vb8 39. De1 Vd8 1/2-1/2 
 
     Osud tomu chtěl dát Tarraschovi ještě 
jednu možnost sehrát zápas s Laskerm. V roce 
1916, během první světové války, mecenáši 
uspořádali nevelké střetnutí o šesti partiích o 
poměrně skromnou cenu, aby podpořili 
živořící mistry; nekonaly se žádné insignie, 
nepřilákal zvláštní pozornost ani tehdy 
(vzhledem k okolnostem), ani potom. 

Sborníček všech partií, který vyšel v roce 
1917, pojmenoval Lasker poměrně zajímavě: 
„Mých šest partií s dr. Tarraschem“, jako by 
chtěl zdůraznit, že toto střetnutí jako by ani 
nebylo skutečným zápasem. Nicméně v rámci 
našeho téma zasluhuje prostudování. 
     Počátkem listopadu 1916 se výbor, vedený 
majorem von Parsevalem, obrátil na všechny 
zainteresované strany, aby přijaly účast na 
sbírce prostředků pro uspořádání zápasu. 
Celkem bylo vybráno 1 479 marek, z nichž 
1 000 marek dal majitel kavárny Kerkau-
Palast J.Konig (část tohoto obnosu se mu 
později vrátila prostřednictvím prodeje 
vstupních lístků). 
     Sborník je uveden krátkou Laskerovou 
statí, ve které mistr světa opět zdůrazňuje 
odlišnost stylů a přístupů k šachu obou 
soupeřů. Vyskytuje se tady hodně podobného 
s analogickým článkem, věnovaným prvnímu 
zápasu, ze které jsme vydatně citovali. 
Nicméně chci uvést obšírný fragment z této 
nové práce, protože některé myšlenky jsou 
v ní buď jinak formulovány, nebo obsahují 
nové věcné detaily: 
„Nyní jak v poziční, tak i v kombinační hře je 
místo pro různé myšlení a přístupy, pro 
projevení individuality. Obecné principy, 
jimiž se řídí mistři, nejsou stanovena pevně. 
Proto se jeden šachista řídí více obecnými 
principy, než druhý. Kombinace mistrů zřídka 
končí matem, a proto je třeba hodnotit jejich 
konečné pozice, a taková hodnocení jsou 
velmi individuální. Navíc současné 
kombinace obsahují hodně variant a jejich 
analýza je velmi obtížná. Proto každý mistr 
má svůj styl. 
     Nicméně žádní dva mistři se neodlišují 
stylem jeden od druhého natolik, jako dr. 
Tarrasch a já, přičemž nejenom v přístupu 
k obecným pozicím, ale i v kombinaci. 
V poziční hře se dr. Tarrasch snaží k postupu 
sil a výhře času, já – k boji s perspektivami. 
V kombinacích jsem ochoten vzít na sebe 
dokonce nejobtížnější obranu, neboť právě 
obtížné mě dokáže nadchnout. Dr. Tarrasch 
nemá rád obranu vůbec, a také nechápe, 
z jakého důvodu je možné si ji oblíbit. 
Obecně, s nedůvěrou přistupuji ke 
kombinacím, které předpokládají přímou 
cestu k vítězství; obvykle se při tom nedocení 
skryté síly, utajené v každé, ba i hodně špatné 
pozici. Dr. Tarrasch naopak, věří kombinaci, 
její způsobilosti rozhodujícím způsobem 
změnit ve vítězství jakoukoliv, třeba i 
sebemenší převahu. Při tom často důvěřuje 



cizím názorům a využívá opublikované 
analýzy, které dokazují nečekanou výhru 
v téměř vyrovnaných pozicích. Ale jak často 
jsou takové názory chybné a takové analýzy 
povrchní!“ 
 

Tarrasch – Lasker 
1. partie zápasu, 1916 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6        
5. O-O Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 Ja5 9. 
Sc2 c5 10. d4 Dc7 11. a4 b4 12. cxb4 cxb4 
13. h3 O-O 14. Sg5 Ve8 15. Jbd2 Jd7 16. 
Sxe7 Vxe7 17. Vc1 Db6 18. Jf1 Sb7 19. Je3 
g6 20. dxe5 dxe5 21. Jd5 Sxd5 22. Dxd5 
Vd8 23. Sb1 Ve6 24. Ved1 Jb7 25. Dc4 Jf8 
26. Vxd8 Jxd8 27. Dc7 Dxc7 28.Vxc7 Vd6 
29. Sa2 Jfe6 30. Vc8 Vd1+ 31. Kh2 Kg7 32. 
Sc4 Kf6 33. b3 Jb7 34. Sxa6 Jd6 35. Vb8 
Jxe4 36. Se2 Va1 37. Vxb4 Jxf2 38. Kg3 
Jh1+ 39. Kh2 Jf2 40. Kg3 Jh1+ 41. Kh2 Jf2 
42. Kg3 Jh1+ 43. Kh2 1/2-1/2 
 
     V první partii se Lasker dostal po zahájení 
do obtížného postavení. Domníval se, že 
místo 20. …de se mělo hrát 20. …Jxe5 a 
v případě 21.Jxe5 brát na c5 věží. Ještě 
zjevnějším přehmatem byl kontrolní, 30. tah; 
namísto nesmyslného šachu věží bylo nutné 
rovnou hrát Kg7. Kritický moment v partii 
nadešel během dvou po tom: Tarrasch měl za 
to, že lze vyhrát se vším komfortem a ztratil 
tempo tahem 33.b3? To umožnilo Laskerovi 
přiblížit jezdce a získat protihru postačující 
pro vyrovnání. Po 33.Sxa6 Vb1 34.Sc4! Vxb2 
35.a5 měl bílý velké šance na výhru. 
 

Lasker – Tarrasch 
2. partie zápasu, 1916 

 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Sb4 5. f3 
h6 6. Sxf6 Dxf6 7. Je2 dxe4 8.fxe4 e5 9. a3 
Sxc3+ 10.bxc3 Jc6 11. Dd3 Sg4 12. d5 Jb8 
13. h3 Sxe2 14. Sxe2 Jd7 15. De3 O-O 16. 
Vf1 Dh4+ 17. g3 De7 18. c4 Dc5 19. Dxc5 
Jxc5 20. Sd3 Vad8 21.Kd2 Vd6 22. Ke3 g6 
23. g4 Kg7 24. Vab1 Vf6 25. Vb5 b6 26. 
Vbb1 Vxf1 27. Vxf1 Vd8 28. h4 Vd6 29. g5 
hxg5 30. hxg5 f6 31. Vg1 fxg5 32. Vxg5 Jd7 
33. c5 bxc5 34. Sb5 Kf6 35. Vg1 Jf8 36. a4 
Vb6 37. Kd3 Jh7 38. Kc4 Jg5 39. Vg4 Jf7 
40. Kxc5 Jh6 41.Vg1 g5 42. a5 Vd6 43. Se2 
Kg6 44. c4 Jg8 45. Sg4 Je7 46. Se6 Va6 47. 
Kb5 Vd6 48.Vb1 a6+ 49. Kc5 Vxe6 50. dxe6 
g4 51. Vf1 Kh5 52. Vf7 g3 53. Vxe7 1-0 
 

     Začátek druhé partie bylo poznamenáno 
vedlejšími událostmi. Svůj zvláštní tah 5.f3 
vysvětluje Lasker tím, že jeho pozornost 
vyrušil blesk jednoho z fotografů. Šampion 
vyslovil protest a potřeboval dvě minuty 
navíc, aby se uklidnil. Tento požadavek byl 
splněn, ale vrátit koncentraci se Laskerovi 
nepodařilo … Tarrasch postupoval velmi 
suverénně a do přerušení dosáhl značné 
převahy. Nevysvětlitelný přehmat 32. 
…Jd7?? umožnil bílému obětí pěšce aktivovat 
střelce a hra se najednou vyrovnala. Plán 
výhry černého byl poměrně jednoduchý: 
postoupit volným pěšcem, odevzdat jej se 
současnou výměnou věží výměnou za průnik 
krále na dámské křídlo. 
     Další chyba 35. …Jf8?? vedla k tomu, 
jezdec se ocitl daleko od dámského křídla; 
mělo se hrát jezdcem na b8. Pozice černého se 
stala beznadějnou. 
 

Tarrasch – Lasker 
3. partie zápasu, 1916 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6 4. Jc3 Jxe4 5. 
Jxe4 d5 6. Sd3 dxe4 7. Sxe4 Sd6 8.d4 exd4 
9. Jxd4 O-O 10. Se3 Dh4 11. Sxc6 bxc6 12. 
g3 Dh3 13. De2 c5 14. Jb3 Sg4 15. Df1 Dh5 
16. Jd2 Vfe8 17. Vg1 Vab8 18. Jc4 Se5 19. 
h3 Sxh3 20. De2 Sg4 21.Dd3 Vbd8 22. Jxe5 
Vxd3 23. Jxd3 Vxe3+ 0-1 
 
     Ve 3. partii byl Tarrasch k nepoznání – 
evidentně se na něm podepsalo vypouštění 
šancí ve dvou úvodních partiích, takže již 
v zahájení se dostal bílými do pozice, kterou 
odevzdaně prohrál. 
 

Lasker – Tarrasch 
4. partie zápasu, 1916 

 
1. d4 d5 2. Jf3 Jf6 3. c4 c5 4. cxd5 cxd4 5. 
Dxd4 Dxd5 6. Jc3 Dxd4 7. Jxd4 e5 8.Jdb5 
Kd8 9. Se3 Jc6 10. g3 Sd7 11. Vd1 Kc8 12. 
Sg2 a6 13. Jd6+ Sxd6 14. Vxd6 Kc7 15. Vd2 
Se6 16. Ja4 Jd7 17. b3 Vac8 18. O-O Vhd8 
19. f4 f6 20. f5 Sf7 21. Vfd1 Se8 22. Sd5 Jb4 
23. Se6 Jc6 24. Sxd7 Vxd7 25. Sb6+ 1-0 
 
     Stejně tak nepřesvědčivě hrál Tarrasch 
černými ve 4. partii, kdy šel do podezřelé 
varianty a nepokusil se zlomit chod partie, 
když obyčejné prostředky již nepomáhaly. 
 
 
 
 



Tarrasch – Lasker 
5. partie zápasu, 1916 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6        
5. O-O Se7 6. Ve1 d6 7. c3 O-O 8. h3 b5 9. 
Sb3 Ja5 10.Sc2 c5 11. d4 Dc7 12. Jbd2 Jd7 
13. Jf1 Jb6 14. b3 Jc6 15. d5 Jd8 16. g4 f6 
17. Jg3 Jf7 18. Kh2 g6 19. Se3 Kh8 20. Vg1 
Vg8 21. Dd2 Sd7 22. Vg2 a5 23. Vf1 b4 24. 
c4 a4 25. Sb1 axb3 26. axb3 Va3 27. Dd1 
Sc8 28. Sc1 Va8 29. Jg1 Jd7 30. Sb2 Sf8 31. 
J1e2 Sg7 32. f3 Dd8 33. Vh1 Sh6 34. Dd3 
Sg5 35. Kg1 Sh4 36.Kh2 De7 37. Vf1 Ve8 
38. Vgg1 Df8 39. Kg2 Dh6 40. Vh1 Kg8 41. 
Sc1 Jg5 42. Sd2 Kf7 43. De3 Ke7 44. Sc2 
Kd8 45. Dd3 Kc7 46. Se3 Vg8 47. Dd2 Va6 
48. Va1 Dg7 49. Vxa6 Sxa6 50. Va1 Sb7 51. 
Sd3 Jf7 52. Va5 h5 53. Db2 Sg5 54. Sxg5 
Jxg5 55. Va1 hxg4 56. hxg4 Vh8 57. Vh1 
Vxh1 58. Jxh1 f5 59. Jf2 fxg4 60. Jxg4 Df8 
61. Jh2 Sc8 62.Da1 Jf6 63. Da5+ Kd7 64. 
Da1 Jh5 65. De1 Ke7 66. Dh4 Df6 67. Kf1 
Kf7 68. Jg1 Jxe4 69. Dxf6+ Jexf6 70. Kf2 
Jf4 71. Sc2 Sf5 72. Sd1 Kg7 73. Jf1 Kh6 74. 
Jg3 Kg5 75. Jxf5 gxf5 76. Sc2 Jg8 77. Sb1 
Jh6 78. Kg3 Jf7 79. Sc2 Jd8 80. Sb1 Jb7 
81.Sc2 Ja5 82. Sd1 e4 83. fxe4 fxe4 84. Sc2 
Kf5 85.Kf2 Ke5 86. Ke3 Jg2+ 87. Kf2 Jh4 
88. Je2 Jf5 89. Sd1 Jd4 90. Jc1 Kf4 91. Je2+ 
Ke5 92. Jc1 Jb7 93. Sh5 Kf4 94.Se8 Ja5 95. 
Sa4 e3+ 96. Kg2 Kg4 97. Sd7+ Kg5 98. Sa4 
Kh4 99. Kf1 Kg3 100. Je2+ 
Jxe2 101. Kxe2 Kf4 102. Ke1 Kf3 0-1 
 
     Urputná poziční bitva se rozvinula v 5. 
partii. Obsahuje mnoho poučitelných 
okamžiků: nejprve měl iniciativu bílý, hledá 
způsob provedení útoku, černý se přesně brání 
a neutralizuje iniciativu soupeře. Bílý 
přechází k vyčkávací taktice, ale v tom černý, 
pečlivě si chránící možnosti pěšcových 
průlomů, zahajuje nástup a postupně přiklání 
misku vah na svou stranu. Klasické téma, 
zvláště často se vyskytující ve španělské 
partii. 
 

Lasker – Tarrasch 
6. partie zápasu, 1916 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. O-
O Jxe4 6. d4 Se7 7. Ve1 b5 8. Vxe4 d5 9. 
Jxe5 Jxe5 10. Vxe5 bxa4 11. Jc3 Se6 12. 
Dh5 g6 13. Df3 Sf6 14. Vxd5 Sxd5 15. Jxd5 
Sg7 16. Sg5 Dxg5 17. Jxc7+ Kd8 18. Jxa8  
1-0 
 

      V poslední, 6. partii zápasu nebylo 
opravdového boje. Tarrasch byl zcela 
poražen, když připustil smrtelnou oběť kvality 
ve 14. tahu, ale v beznadějné pozici udělal 
ještě tucet tahů, které Lasker nezačlenil do 
sborníku: „Ať konec této partie zůstane pod 
rouškou zapomnění“. V takové podobě se 
dostala do všech nám známých publikací a 
počítačových databází, a proto – také do naší 
knihy. 
     Takže, Lasker vyhrál nad Tarraschem pět 
partií při jedné remíze. Strašlivý výsledek, 
který se stal možný kvůli krajně nevýhodné 
hry Tarrasche: v podstatě pouze v prvních 
dvou partiích se mu dařilo podřídit soupeře 
své vůli, a to pouze v zahajovací fázi boje. 
 
 

Lasker – Tarrasch 
Berlín, 1916 (1. kolo) 

 
1. d4 d5 2. Jf3 c5 3. c4 e6 4. cxd5 exd5 5. 
Jc3 Jc6 6. g3 Jf6 7. Sg2 Se7 8. O-O O-O 9. 
dxc5 Sxc5 10. Sg5 d4 11. Je4 Se7 12. Sxf6 
Sxf6 13. Vc1 Ve8 14. Je1 Sf5 15. Jc5 Sc8 16. 
Jxb7 Sxb7 17.Vxc6 Da5 18. a3 Vab8 19. 
Vc2 Sa6 20. Jd3 Sxd3 21.Dxd3 Vec8 22. 
Vfc1 Vxc2 23. Vxc2 h6 24. Se4 Ve8 25. b4 
De5 26. Sf3 Sd8 27. Vc5 De7 28. Vb5 Df6 
29. Vf5 Db6 30. Vb5 Df6 31. a4 Dd6 32. 
Dc4 Sf6 33. Sd5 Ve7 34.Vc5 Vd7 35. a5 g6 
36. h4 Se5 37. Kg2 Kg7 38. Se4 De7 39. Sc6 
Vd8 40.Sd5 Df6 41.Vc6 Df5 42. Vc5 Df6 43. 
Sf3 d3 44. exd3 Sd4 45. Vc6 De5 46. Vc7 
Df6 47. b5 g5 
48. hxg5 hxg5 49. Da2 Vh8 50. Sd5 Vf8 51. 
b6 axb6 52. a6 g4 53. a7 Dh6 54. Kf1 Dd6 
55.Vxf7+ Vxf7 56. Sxf7 1-0 
 

Tarrasch – Lasker 
Berlín, 1916 (2. kolo) 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6 4. d3 Sc5 5. Jc3 
d6 6. Se3 Sb6 7. O-O Se6 8. Sb3 h6 9. Dd2 
Sa5 10.Dc1 Sxc3 11. bxc3 d5 12. Sa4 Dd6 
13. Db2 O-O 14. Dxb7 Sd7 15.Sxc6 Sxc6 16. 
Da6 dxe4 17. Jxe5 Dxe5 18. Dxc6 Jg4 19. g3 
Jxe3 20. fxe3 exd3 21.cxd3 Dxe3+ 22. Vf2 
Db6 23. Dc4 Vae8 24. Vf1 Ve6 25. d4 Dc6 
26. Dd3 f6 27. Vf3 Vfe8 28. d5 Dc5+ 29. 
Dd4 Dxd4+ 30. cxd4 Va6 31. V1f2 Ve1+ 32. 
Kg2 Vc1 33. Vb3 Kf7 34. Vb8 Va5 35. Vd8 
Vc4 36. Vd7+ Kg6 37. d6 cxd6 38. Vxd6 
Vca4 39. h4 Va3 40. Vf3 Vxa2+ 41. Vf2 
Vxf2+ 42. Kxf2 Kf5 43. h5 Ke4 44. Vd7 
Vg5 45. Vxa7 Kxd4 46. Va4+ Kd3 47. Vh4 



Vf5+ 48. Kg2 Ke3 49. Vg4 Vg5 50. Vh4 f5 
51. Kh2 Vg4 52. Vh3 Kf3 0-1 
 
Ještě dvě partie vyhrál Lasker s Tarraschem 
v témže roku v čtyřturnaji, hraném v té samé 
kavárně Kerkau. V prvním kole Tarrasch, 
hrající černými, hrubě chyboval ve své 
patentované obraně a zůstal bez pěšce. Lasker 
metodicky realizoval převahu. Ve druhé partii 
nezískal Tarrasch převahu v zahájení, ale 
pokusil se soupeře přehrát v rovné pozici a 
překročil hranici přípustného rizika. 
 
 

Lasker – Tarrasch 
Moravská Ostrava, 1923 

 
1. e4 Jf6 2. e5 Jd5 3. c4 Jb6 4. d4 d6 5. f4 
dxe5 6. fxe5 Jc6 7. Se3 Sf5 8. Jc3 e6 9. Jf3 
Sb4 10.Sd3 Sg4 11. Se2 Sxf3 12. gxf3 Dh4+ 
13. Sf2 Df4 14. Vg1 O-O-O 15. Vg4 Dxh2 
16. Vh4 Dg2 17. Sf1 Dg5 18. Dc2 h5 19. 
Vd1 Dh6 20. a3 Se7 21. Vh3 Sg5 22. De4 f6 
23. exf6 Dxf6 24. Se2 Df5 25. Dxf5 exf5 26. 
Sd3 g6 27. Je2 h4 28.f4 Sf6 29. b4 Kb8 30. 
d5 Je7 31. Kf1 Jbc8 32. b5 c6 33. bxc6 bxc6 
34. Vb1+ Ka8 35. Jd4 Sxd4 36. Sxd4 Vh7 
37. Se5 Jd6 38. c5 Jb7 39. d6 Jd5 40. Vc1 
Vf8 41. Sa6 Jf6 42. Sxf6 Vxf6 43. Ve3 Vf8 
44. Vce1 Vhh8 45. d7 Kb8 46. Ve8+ Kc7 47. 
Sxb7 1-0 
 
     Poslední boj mezi Laskerem a Tarraschem 
se konal v roce 1923 v Moravské Ostravě. 
Klasik Tarrasch uplatnil Aljechinovu obranu, 
přičemž ji skvěle rozehrál a když přesně 
propočítal následky, získal pěšce (což se 
zdálo velmi nebezpečnou věcí). Ouha, také 
zde v nějakém okamžiku začal Tarrasch dělat 
nepochopitelné věci – nejprve nabídnul 
výměnu dam, o čemž mohl Lasker pouze snít, 
a potom se sám vystavil dalšímu nebezpečí, 
když vzal jezdce na d4. A konečně, sám 
odešel jezdcem z pole d5, který držel zbytky 
pozice, kterou již moc nekrášlil ani pěšec 
navíc. 
     Shrneme-li závěry, je třeba říct, že Lasker 
velmi často přehrával Tarrasche ve střední 
hře, a to i tehdy, kdy Tarrasch získal 
v zahájení dobrou, ba i velmi výhodnou 
pozici. Přitom Tarraschova hra ve většině 
případů byla slabší, než v partiích s ostatními 
soupeři; dopouštěl se očividných přehmatů a 
zjevně jednal nejistě. Celkové byl Lasker pro 
Tarrasche evidentně nevýhodným soupeřem; 
mimo šachových, se zde projevovaly také 
psychologické momenty. Celkové skóre 

střetnutí mezi nimi neodráží objektivní poměr 
sil v tom smyslu, že obvykle, hovoříce o síle, 
máme na mysli také střetnutí s ostatními 
mistry. Ale boj o světové prvenství vždy vede 
k souboji, a proto mohl Tarrasch v tomto boji 
pomýšlet na úspěch pouze v rané etapě 
soupeření s Laskerem, kdy se on sám, časem 
pro Laskera v urážlivé podobě, vyhýbal 
souboji. Plně by na sebe mohl vztáhnout 
moudrost, pronesenou jím v knize „300 
šachových partií“ – „nestačí být dobrým 
šachistou, je třeba ještě také dobře hrát“. 
     A ještě jeden, možná, sporný názor. 
Tarrasch skvěle analyzoval partie, ale Lasker 
byl lepším komentátorem. Tarrasch dovedl 
nalézat v partiích poučitelné okamžiky čistě 
šachového charakteru a při jejich uvádění 
doslova říkal: „vidíte, jak je vše prosté!“. 
Laker neustále připomínal, že šachy jsou 
složitá hra, nevyčerpatelná a v mnohém 
nepochopitelná. Dnes všichni říkají, že Lasker 
měl pravdu nejenom v přímém sporu 
s Tarraschem, ale také ve vzdálené 
perspektivě – takové chápání šachu, v těch 
dobách novátorské, se dnes stalo normou, v té 
nebo jiné podobě jej dnes sdílejí všichni silní 
šachisté. Ale, jak je známo, před filosofií je 
třeba prodělat řadu lekcí, mnohem 
jednodušších věd, a tato přípravná etapa, 
věnovaná osvojení základních znalostí, se 
snáze zvládá, obrátíme-li se o pomoc 
k Tarraschovi. Není třeba pouze absolutizovat 
každé jeho slovo – vždyť on sám to nedělal 
… 
 
 
 

 


