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     Tento zápas byl nejvážnější a 
nejdůležitější zkouškou Laskerových 
světonázorů, jeho šachové síly od toho dne, 
kdy vyhrál rozhodující partii o 1. cenu 
s Lipkem ve Vratislavi. Bojovat s Tarraschem 
bylo mnohem obtížnější, než se Steinitzem 
před 14 lety. 
     Mnichovský lékař Dr. Siegbert Tarrasch – 
bezpochyby jedna z největších postav v šachu 
na konci XIX. a počátku XX. století. Zamlada 
se vyznačoval kombinačním nadáním, ale 
nejenom ono posloužilo za základ jeho 
úspěchů a autority v šachovém světě. 
Tarrasch hluboce prostudoval a přejal 
Steinitzovy názory, propagoval je ve skvěle 
napsaných knihách a komentářích a 
vyžadoval – ano, vyžadoval! – jejich 
pedantské dodržování. 
     Jako mnozí apoštolové, svou svátostí 
předčil proroka. Odtud také jeho reputace 
strohého strážce pravidel, která později přešla 
nálepku „dogmatika“. Ale stěží by bylo 
v silách „dogmatika“ šestkrát zaujmout prvá 
místa ve velkých mezinárodních turnajích, 
přičemž ve čtyřech z nich neprohrát ani jednu 
partii?! 
     Tři roky před zápasem s Laskerem rozdrtil 
Marshalla, a v roce 1907 vybojoval 1. místo 
v Ostende – před Schlechterem, Janowskim, 
Marshallem, Burnem, Čigorinem. 
     Tarrasch upřímně miloval šachy a říkal, že 
hodnotní kvalitu hry výše, než výsledek. 
Nezřídka své názory na šachovou strategii 
vyjadřoval ve stručné, aforistické formě: 
„Jedna figura stojí špatně – celá partie stojí 
špatně“, „Chyby v šachu nechodí samostatně“ 
… 
     Nebyl mu cizí humor. Na jednom turnaji, 
kde byl Tarrasch pořadatelem, mu sdělili, že 
v sále usnul jeden z diváků. Tarrasch vyšel na 
scénu, podíval se na nudné pozice, na 
pomalou, vlažnou hru účastníků turnaje a na 
adresu spícího diváka řekl: „Ano, to je 
spravedlivý kritik.“ 
     Anglický přeborník J. Winter píše o 
Tarraschovi: „Setkal jsem se s ním na turnaji 
v Hamburgu. Prokázal mně čest, když 
proseděl tři hodiny na mém klobouku, když 
jsme analyzovali odehranou partii. Měl jsem 

za to, že můj klobouk se stal jakoby korunou 
a od těch dob jsem nenosil jiný.“ 
     Nicméně, Tarrasch měl také rys 
charakteru, jako nezvyklé sebevědomí, 
dosahující povýšenosti a chvástavosti; snaha 
zdeptat vůli soupeře a zmást ještě před 
začátkem boje. Psychologové vědí, a Lasker, 
lze se domnívat, také sám poznal, že se za tím 
obvykle skrývá – vědomě nebo podvědomě – 
pocit nejistoty a obavy z neúspěchu. 
     Tarrasch byl o šest let starší než Lasker a 
v okamžiku zápasu již částečně ztratil 
schopnost rychlého propočtu, ale stále byl 
pověstný jako nejlepší teoretik, znalec 
zahájení, zákonodárce metod pozičního boje. 
Zápas začal v Dusseldorfu 17. srpna 1908. Po 
dlouhých jednáních byly odsouhlaseny 
finanční podmínky. Lasker požadoval 7500 
marek za samotný fakt své účasti – velké 
peníze. Kromě toho, byl stanoven cenový 
fond v hodnotě 6500 marek, ze kterých získal 
vítěz 4000 a poražený – 2500 marek. Stejný 
poměr jako v Baguio, pouze částky byly 
stonásobně menší. 
     Zápas byl zahájen za nebývalého zájmu 
publika (nejenom šachistů). Počet diváků na 
některých partiích dosahoval dvou tisíc! To 
před 70 lety! 
     Pozorně projdeme průběh boje v zápase. 
     1. partie. Lasker hraje výměnnou variantu 
španělské hry. Tarrasch, oklamaný touto 
předstíranou mírumilovností, se dopouští 
jedné-dvou drobných nepřesností, a Lasker 
získává určitou poziční převahu, ale doposud, 
pravděpodobně, v rámci remízy. Lasker, 
zhluboka potahuje ze své tradiční cigáry a 
demonstruje připravenost hrát třebas tři dny, 
svírat černého podle všech steinitzovských 
pravidel, ale partie přece jenom nevybočuje 
za hranice remízy. Zůstalo jenom po věži a 
lehké figuře se šesti pěšci na každé straně, a 
tady ve 32. tahu mohl Tarrasch vynutit 
remízu, kdyby postoupil svým pěšcem. 
Vypustil tuto možnost, dostal se do 
beznadějné pozice a vzdal partii na druhý den 
hry v 55. tahu. 
     2. partie Tarrasch ve španělské hře získává 
v zahájení výbornou pozici. Lasker cítí, že 
věci se vyvíjí špatně, „přehlíží“ pěšce. Ale ne 
jednoduše nastaví, ale dělá jakýsi boční výpad 



jezdcem, po čemž Tarrasch může klidně dát 
střelce za pěšce a hned dobrat figuru a zůstane 
mu pěšec navíc. Ale, proboha, nakolik 
bezcenný byl pěšec! 

 
 

     Tady Lasker zahrál 14. …Jg4. „Prostě 
přehlédnutí“, - komentuje L. Hoffer. 
Existoval však nějaký lepší tah? Tarrasch 
na toto „přehlédnutí“ odpovídá 15.Sxg7. 
„Tento silný tah černý, zřejmě, přehlédl.“ 
Sotva, je velmi pochybné, aby jej Lasker 
přehlédl. Ale i tah 15.Sxg5, zdá se, není 
nejsilnější. Jeden známý velmistr říká, že 
na 14. …Jg4 by bez rozmýšlení odpověděl 
15.Jf5. 
     Pokud v této pozici někdo něco 
přehlédl, tak to byl pravděpodobně 
Tarrasch, když neviděl následující tah 
černého – 15. …Jxf2. Tady při lovu vrabce 
na střeše pouští z rukou holuba. 
Samozřejmě, veškeré šance na výhru by 
Tarrasch získal, kdyby zahrál 16.Dd4! 
s drtivým útokem, například: 16. …Jg4 
17.Jf5 f6 18.h3 Je5 19.Ve3. On pokračuje 
16.Kxf2 Kxg7 17.Jf5+ Kh8 18.Dd4+ f6 
19.Dxa7. Ne, mistři světa neberou 
podobné pěšce! Po 30. tahu se stala pozice 
bílého zcela beznadějnou. 
     3. partie. Zahájení jako okopírované z 
„Informátora“ až do 13.Jf1 (1.e4 e5 2.Jf3 
Jc3 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 
7.Sb3 d6 8.c3 Ja5 9.Sc2 c5 10.d4 Dc7 
11.Jbd2 Jc6 12.h3 0-0 13.Jf1). Poté Lasker 
obětuje pěšce za útok. Pravda, pěšec navíc 
černého je zdvojený a izolovaný, ale 
ukázal se být dlouhověkým a dokonce 
prošel do dámy. Lasker otálí, vypouští 
okamžik kulminace a umožňuje 
Tarraschovi přejít do rozhodujícího 
protiútoku. Stav byl 2:1 

     4. partie. Typicky laskerovská partie, 
možná nejcharakterističtější za celou jeho 
šachovou kariéru. Richard Réti jí věnoval 
celou novelu ve své knize „Nové ideje 
v šachu“. Čtenář získá dlouhý estetický 
požitek při přehrávání této partie za 
doprovodu Rétiho poznámek. 
    Po čtyřech partiích soupeři přejíždějí 
z Dusseldorfu do Mnichova, kde by 
Tarrasch mohl právem  očekávat pomoc 
rodných stěn. Nicméně, to se nestalo. 
     5. partie. Do 15. tahu včetně – 
opakování 3. partie. Tarrasch nevidí 
důvody, aby uhýbal a Lasker, ukazuje se, 
připravil zesílení – zahrál 16.Sg5 místo 
16.Jg3. Tarrasch se ihned dopouští dvou 
nepřesností za sebou, a již ve 22. tahu je 
Laskerův plán korunován strategickým 
postupem pěšce na e5. 
 

 
 

     Hra černého od tohoto okamžiku šla 
z kopce a Tarrasch vzdal partii ve 38. tahu. 
     Po pěti španělských hrách se Lasker 
rozhodl změnit zahájení a v následující 
partii přechází na francouzskou obranu, ale 
nedaří se to moc úspěšně. 
     6. partie. Již v zahájení se Lasker 
dopouští elementární nepřesnosti – nedělá 
preventivní tah 6. …h6, tím současně 
umožňuje Tarraschovi napadnout střelcem 
z g5 dámu. Ocitl se v pásmu obtíží a 
nemohl je až do konce překonat. 
V koncovce měl tři pěšcové „ostrůvky“ 
proti agresivnímu a pevnému bílému 
řetězci.  
 



 
 

     Tady Tarrasch mohl vynuceně vyhrát: 
42.d5! ed 43.e6 Va1 44.Vxc4 bc 45.Sf3 a 
černý by musel odevzdat věž za pěšce. Ale 
natolik originální tah, jako 42.d5 nespadá 
do Tarraschova chápání, hraje 42.Kf4 a po 
42. …Vxc3 43.d5 ed 44.Sxd5 Vc1 45.Sxc4 
bc 46.e6 c3 končí celá věc remízou. 
     7. partie. Tarrasch následuje soupeřova 
příkladu a také volá francouzskou obranu. 
V MacCutcheonově variantě zaměňuje 
Lasker obvyklé 5.e5 za tah 5.Sd3. Tarrasch 
z nějakého důvodu neodpovídá rovnou 5. 
…c5, ale nejprve vyměňuje pěšce, po 
čemž již 6. …c5 není tak silné. Lasker, 
dobyl pěšce c5 a nevrátil jej do konce 
partie. Pravda, k výhře ve složité koncovce 
potřeboval 76 tahů, ale nelitoval práce a 
stanovil stav na 5:1. 
8. a 9. partie skončily remízou a 10. ve 
skvělém stylu vyhrává Tarrasch. 
 

 
 

     Po Laskerovu nepřesném tahu 23. 
…Vd8 (Schlechter doporučoval 23. 
…Dxc4 a pokud 24.Sh6, tak 24. …g6 

25.Vxe4 Dxe4) následovalo: 24.Ved2 Ve5 
25.Sh6! Dg6 (v případě 25. …Dxh6 přijde 
Dxe5) 26.Sf4 Ve6 a černý ztratil pěšce d6. 
      Boj v zápase nyní nabírá nervózní 
charakter. 11. partii vyhrává Lasker ve 28 
tazích, ale ve 12. se v zahájení čtyř jezdců 
dopouští elementárního přehození tahů 
(namísto 5. …0-0 hraje 5. …d6) a partie 
záhy přechází do koncovky, kterou již 
prakticky nejde zachránit. 
     13. partie. Poprvé v zápase zahajuje 
Lasker hru tahem 1.d4. Tarrasch odpovídá 
svou firemní obranou a ve 25. tahu obětuje 
pěšce. Sotva měl na mysli konkrétní 
kombinaci, nejspíše chtěl zkrátka zostřit 
hru, ale nic dobrého z toho nevzešlo. 
     Nyní dělil Laskera pouze bod o 
vítězství v zápase, ale Tarrasch neztrácí 
duchapřítomnost a ve 14. partii byl blízko 
k úspěchu. 
 

 
 
     Jak ukázal S. Alapin po partii, bílý zde 
mohl vyhrát prostřednictvím 60.Va3: 
pokud 60. …Kc6, tak ihned rozhoduje 
61.Va7 a v případě 60. …Kb8 přijde 
61.Sf4+ Kc8 62.Va7 Vxa7 63.ba. 
     Tarrasch ale zahrál 60.gf a marně se 
pokoušel vyhrát do 119. tahu, téměř 
vyčerpal limit pravidla 50 tahů – poslední 
braní pěšce bylo v 73. tahu. 
     V 15. partii měl určitou převahu 
Lasker, ale Tarrasch přesnou obranou 
dosahuje remízy. 
     Rozuzlení přichází v 16. partii, která se 
hrála 30. září. Po 10. tahu bílého ve hře 
čtyř jezdců mohl Lasker vyměnit lehké 
figury a dosáhnout zcela uspokojivé 
pozice, která by pravděpodobně vedla 
k remíze. Lasker se rozhodl pro přechod 
do komplikovaného boje, kdy se neví, na 



čí straněné výhoda a v čem spočívá. 
Domnívali se, že Lasker si tuto variantu již 
dříve připravil, ale to je málo 
pravděpodobné – neměl rád v zahájení 
vynucené varianty. 
 

 
 

10. …Je5 11.f4 Sc5 12.Sxf6 Dxf6 13.fe 
Dxe5 14.Jce2 Sg4! 15.Vf3 Sxf3 16.gf f5 
17.Dd3 c6 18.Sc4+ Kh8 19.Kh1 b5 20.Sb3 
fe 21.Dxe4 Dxe4 22.fe Vae8 23.Jxc6 Vxe4 
24.Jg3 Vee8 25.Vd1 Vf2 26.Jd4 Sxd4 bílý 
vzdal. 
     V boji Laskera s Tarraschem byla ještě 
jedna dramatická epizoda – na turnaji 
v Petrohradu (1914). O něm si povíme 
později, ale nyní je třeba uvést, s jistým 
narušením chronologického sledu, několik 
slov o „odvetném zápase“ v roce 1916. 
Tento zápas uvádíme v uvozovkách, a to 
záměrně. Probíhal během války, kdy 
obecně nebylo Německu do šachu. Podle 
svědectví samotného Laskera, který tehdy 
žil o hladu a také pro něj byl takový zápas, 
jak vidno, prostředkem jak si vydělat něco 
peněz (extra honorář tehdy nedostal). 
Materiální postavení Tarrasche, jako 
lékaře, bylo pravděpodobně lepší, ale 
úroveň jeho šachové hry v té době 
poklesla. Hráli šest partií. 1. po 
vzájemném průzkumu skončila remízou, 
zbylých pět vyhrál Lasker. 
     Tím se završil boj Lasker – Tarrasch, 
který trval více než 20 let a dal šachovému 
umění tolik neopakovatelných partií. 
Celkem sehráli spolu 30 partií, z nichž 
Lasker vyhrál 18, prohrál pouze čtyři (tři 
v zápase a jednu v Hastingsu) a osm 
skončilo remízou.   
 
 

Kapitola – Vybrané partie 
 
17. Španělská hra 
Lasker – Tarrasch 
1. partie zápasu, Dusseldorf, 1908 
 
     První partie zanechává určitou 
psychologickou stopu na celý průběh 
zápasu a někdy také předurčuje jeho 
výsledek. Lasker si při zahájení zápasu 
s Tarraschem uvědomil jeho skeptické 
ohlasy, ale chtěl ukázat, že se nebude 
rozčilovat, a proto zvolil výměnnou 
variantu španělské hry. 
     Stáří tohoto zahájení je snad 500 let, a 
spíše i více.  Tak závidění hodné stáří se 
částečně vysvětluje tím, že obsahuje ideu, i 
když elementární, ale velmi zajímavou. 
     Skutečně, pokud v pozici, která vzniká 
po 7. tahu bílého, odstraníme ze 
šachovnice všechny figury, tak vzniká pro 
bílého vyhraná pěšcová koncovka. 
 

 
 

     Bílý musí blokovat pěšce na dámském 
křídle a vést do dámy „kandidáta“ – pěšce 
„e“. Není nutno říkat, že realizovat tento 
plán není velmi jednoduché, ostatně jak i 
všechny příliš jednoduché plány. 
     Černý, vládnoucí silou dvojice střelců, 
nemusí dovolit přechod do této koncovky. 
Jejich zručnou koordinací může převzít 
iniciativu a nalézt protišance ve figurové 
hře. Co se týká zdvojeného pěšce, tak 
jeden z nich bude kontrolovat důležité pole 
d4 a druhý – pole d5. 
     Lasker, který chápal v čem spočívá 
Tarraschova síla a v čem jeho slabost, se 
rozhodl vést takovou hru, kde bude 
vystupovat v roli stratéga, a soupeři bude 
přenechána role taktika. 



1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sxc6 dxc6 
5. d4 exd4 6. Dxd4 Dxd4 7. Jxd4 c5 8.Je2 
Sd7  
     V jedné soudobé příručce zahájení, 
speciálně věnované španělské hře, se uvádí 
šest partií, hraných výměnnou variantou. 
Je zajímavé, že pět partií ze šesti vyhrál 
černý a jedna skončila remízou. Taková je 
síla dvojice střelců ve figurové hře. 
9. b3  

 
 
     Schlechter, při komentování této partie, 
tady navrhl 9. …c4 10.bc Se6 11.Jd2 Sb4 
12.c3 Sa5 13.Sb2 0-0-0 s dobrou hrou 
černého. 
     O rok později na všeruském turnaji se 
17-ti letý Aljechin v partii s Verlinským 
řídil touto radou a zahrál 9. …c4, ale na 
10.bc odpověděl nikoliv 10. …Se6, ale 10. 
…Sa4 11.c3 0-0-0. Ve vyvolaných 
komplikacích přepočítal Verlinského a 
vyhrál již ve 28. tahu. 
     Tarrasch pravděpodobně viděl možnost 
9. …c4. Není vyloučeno, že se Laskera 
poněkud obávall a chtěl v každém případě 
uchovat hru s jistou výhrou. 
9. …Sc6 10. f3 Se7 11. Sb2 Sf6  
     Logicky neodůvodněné zbavení se 
„dvojstřelcové“ taktiky. Lépe vyhlíží 11. 
…Jf6 a 12. …0-0-0. 
12. Sxf6 Jxf6 13. Jd2 O-O-O 14. O-O-O 
Vd7 15. Jf4 Ve8  
     Tarrasch je nucený ustanovit kontrolu 
nad bodem e5, jinak tam proniknou čiperní 
bílí jezdci. V případě, pokud by chtěl 
černý nyní zdvojit věže, by přišlo 16.Jd3 
b6 17.Je5. Teď je možné na 16.Jd3 b6 
17,Jc4 odpovědět 17. …Sb7. 
16. Jc4 b6 17. a4 a5 18. Vxd7 Jxd7 19. 
Vd1 Je5 20. Jxe5 Vxe5  

 
 
     Tarrasch jde vstříc snahám bílého o 
výměny. Jak je vidět, byl přesvědčený, že 
má zajištěnou remízu jak ve věžové 
koncovce, tak také v lehkofigurové. Ale 
nyní se jádro Laskerova strategického 
plánu postupně zbavuje skořápky pro něj 
nepotřebných figur a nabývá reálných 
rysů. Etapy tohoto plánu jsou tyto: 
a) pevně blokovat černé pěšce na dámském 
křídle, 
b) podle možností zadržet černého krále, 
nepouštěje jej přes sloupec „d“, 
c) převést svého krále na pravé křídlo, 
d) postupovat pěšci královského křídla. 
21.c4 Ve8  
     Mikronepřesnot, jedna z mnoha, 
kterých se Tarrasch v této partii dopustil. 
Pokud by tady černý zahrál 21. …Ve7, 
mohl by na 22.Jh5 odpovědět f7-f6 a poté 
převést střelce na d7, proskočit králem po 
8. řadě na druhé křídlo proti bílým 
pěšcům. 
22. Jh5 Vg8 23. Vd3 f6 24. Kd2 Se8 25. 
Jg3 Sd7 26. Ke3 Ve8 27. Jh5 Ve7  
     Tarrasch dospěl do téže pozice, o které 
byla řeč, ale bílý král již stihl dojít na e3. 
28. g4 c6  
     Nyní je pro krále obtížné přejít 
ostřelovaný sloupec „d“, například: 28. 
…Kd8 29.Jf4 Ke8 30.Jd5. 
29. h4 Kc7 30. g5 f5 31. Jg3 fxe4 32. Jxe4 
Sf5  
     Tady Tarrasch vypustil taktickou šanci: 
využívaje toho, že jezdec je ve vazbě, 
mohl zahrát 32. …b5! a pravděpodobně by 
partie skončila remízou. 
33. h5 Vd7 34. Vc3 Vd1 35. Kf4  



 
 
35. …Sd7  
     Nakolik je odolná pozice černého ve 
výměnné variantě a nakolik pro něj není 
nebezpečná soupeřova idea – vytvořit 
pěšcovou převahu na královském křídle, 
lze vidět na tom, že dokonce nyní, po 
vynikající Laserově hře a několika 
nepřesnostech Tarrasche, stále ještě mohl 
dosáhnout remízy, kdyby vyměnil lehké 
figury. Vskutku jej zahubila náklonnost ke 
střelci, snaha udržet „malou kvalitu“. 
     „Tady bylo třeba vzít jezdce, - píše 
Tarrasch, - a vznikla jasně remízová 
pozice“. Jako důkaz uvádí dlouhé varianty, 
které stojí za shlédnutí: 35. …Sxe4 
36.Kxe4 Vh1 37.Vd3 Vxh5 38.Kf5 h6 
39.f4 hg 40.Kg6 Vh4 41.gf b5 42.Kxg7 bc 
43.bc Vxc4 44.g6 Vxa4 45.Vg3 Vd4 
46.Kh7 a4 47.g7 Vd8 48.g8D Vxg8 
49.Vxg8 Kb6 50.Kg6 Kb5 51.Kf5 a3 
52.Ke4 Kc4 a černý „drží snadnou 
remízu“, nikoli bez humoru poznamenává 
Tarrasch. Ne až tak snadno se jí dosáhlo, 
když bylo třeba uvést 17-ti tahovou 
variantu. 
     „Pokud – navrhuje Tarrasch – namísto 
42.Kxg7 hraje bílý 42.cb, tak 42. …cb 
43.ab Kb6 44.Kxg7 Kxb5 45.g6 a4 46.ba+ 
Vxa4 47.Vg3 c4 48.Kf6 Kb4 49.g7 Va8 
50.g8D Vxg8 51.Vxg8 c3 52.Ke5 c2 
53.Vc8 Kb3. 
     Konečně, pokud 42.Vc3, tak 42. …ba 
43.ba Vg4 44.Kf5 Vd4 45.g6 Kd7“. 
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+  
     Komentář v tradičním stylu: „Krásná 
oběť, důstojně zakončující skvěle 
provedenou partii“. (Nicméně po této oběti 
bylo uděláno ještě 9 tahů.) 
     Komentář v soudobém stylu by vypadal 
přibližně takto: „Pozornost zasluhovalo 
46.Vg3 a černý by se musel vzdát“. 
46. …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  
Černý vzdal. 
 
     Richard Réti lépe než mnoho jeho 
současníků chápal Laskera a hluboce s ním 
sympatizoval. Pod venkovní racionalitou, 
až suchostí Laskera v něm rozpoznal 
takové rysy, jako snaha o logickou krásu a 
správnému vyřešení šachových kolizí. 
     Rétiho komentáře ke 4. partii zápasu 
Lasker – Tarrasch (1908), opublikované 
v jeho knize „Nové ideje v šachu“, i dnes 
slouží jako nepřekonaná ukázka tohoto 
žánru šachové literatury, předmětem 
mimořádné závisti ostatních komentátorů. 
     Vzhledem k tomu, že Rétiho kniha 
vyšla v ruštině před více než 50 léty a 
navíc malým nákladem, je málo známá 
současnému pokolení šachistů. Uvádíme 
nyní Rétiho novelu (jinak nelze nazvat!) o 
této partii a doufáme, že čtenář získá 
dlouhodobý estetický požitek, když se 
seznámí se skvělou partií a kvalitou 
rovnocennými komentáři.  
 
 
 
 
 



Č. 18 Španělská hra 
Tarrasch – Lasker 
4. partie zápasu, Dusseldorf, 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  
     Ve vzniklé pozici může bílý vyvíjet své 
figury na čtyřech-pěti liniích, zatímco 
černý má k dispozici pouze tři-čtyři linie. 
Proto hledá možnosti uvolnit hru 
prostřednictvím výměn. 
9. Dxd4 Sxb5 10. Jxb5  
     Nyní za obě strany následují tak zvané 
normální vývinové tahy. 
10. …O-O 11. Sg5 h6 12. Sh4 Ve8 13. 
Vad1 Jd7  
     Jezdec na f6 stojí špatně – omezuje 
působnost střelce e7, který, co se mě týče, 
zakryl jediný otevřený sloupec „e“ pro 
věže. Navíc nemůže černý zabránit bílému 
ovládnout pole d5. Těmito okolnostmi a 
taktéž snahou o další výměny byl vyvolán 
tah 13. …Jd7. 
14. Sxe7 Vxe7 15. Dc3  
     Bílý je již skvěle vyvinutý, nyní chce 
převést jezdce přes d4 na f5. 
15. …Ve5!  
 

 
 
     Černý díky výměnám do jisté míry 
překonal obtíže. Nicméně jeden zápor 
v jeho pozici ještě zůstává – bílý má 
k dispozici dva volné sloupce pro věže, ale 
černý pouze jednu, což mu dělá problémy 
s využitím obou věží. Jak se dostane 
Lasker z těchto obtíží? Díky myšlence, 
v níž laik nenalezne nic zajímavého, ale 
která se ukáže být originální a odvážná pro 
znalce. Chystá se uvést věž do hry přes 
pole e5, když počítá, že uprostřed 

šachovnice jí nehrozí žádné útoky a ona 
sama bude silně tísnit soupeřovo dámské 
křídlo. 
16. Jd4 Vc5 17. Db3 Jb6  
     Jezdec je nezbytný pro podporu věže, 
jak bude vidno v dalším průběhu partie. 
18. f4  
     V pojetí pozice Tarrasch v dané partii 
ustupuje Laskerovi. Nepřipravuje žádné 
protimanévry a pouze dělá nejočividnější a 
samo sebou nejsamozřejmější tahy. Nyní 
odřízl věži pole e5 pro ústup, když 
považuje Laskerův věžový manévr za 
chybný. Ale Lasker, konec konců, se 
nechystal po převodu věže na c5 ji hned 
vracet na sloupec „e“. 
18. …Df6 19. Df3 Ve8 20. c3 a5  
     Lasker zahajuje útok na dámském 
křídle, maje na zřeteli postup a5-a4-a3. 
21. b3  
     Aby mohl po a5-a4 definitivně zavřít 
věž tahem b3-b4. Pokud by pěšec zůstal na 
b2, tak by jej při postupu na b4 mohl černý 
brát mimochodem. 
21. …a4 22. b4 Vc4  
     Nyní nemá věž ani jeden tah! 
 

 
 
23. g3  
     Tarrasch chrání pěšce f4, aby z této 
funkce uvolnil dámu. 
23. …Vd8  
     Tah, odhalující slabost dámského křídla 
bílého a ukazující sílu věže na c4. Černý 
hrozí nyní tahem c7-c5 nejenom tuto věž 
uvolnit, ale také rozbít soupeřovo dámské 
křídlo. Provedením tohoto plánu by černý 
získal převahu s ohledem na slabost bílých 
pěšců. 
     Chybné je rovnou 23. …c5 kvůli 
protiúderu 24.Jb5! 



24. Ve3  
     Lasker přehrál soupeře, který nemá 
žádnou poziční obranu proti hrozbě c7-c5. 
Proto Tarrasch hledá kombinační řešení, 
které nicméně neprojde, jak i většina 
kombinací vyvolaných zoufalstvím. Nyní 
uvidíme, že 24.Ve3 je nezbytnou 
přípravou k Tarraschově zamýšlené 
kombinaci. 
24. …c5 25. Jb5 cxb4  
 

 
 
26. Vxd6  
     Tímto tahem začíná kombinace. 
26. …Vxd6 27. e5  
     Pokud by v tomto okamžiku stála věž 
na e1, tak by černý získal převahu 
prostřednictvím 27. …De7 28.Jxd6 Vxc3. 
27. …Vxf4!!  
     Nečekaný tah, vyvracející kombinaci 
černého. Ať bílý zahraje jakkoliv, černý 
udrží pěšce navíc. 
28.gxf4 Dg6+  
     A bílý vyhrál díky pěšcové převaze na 
dámském křídle. 
     Co se nám líbí na této partii? Pro laika 
v lepším případě vyvolá zájem nečekaný 
tah 27. …Vxf4. Ale znalec s největší 
pozorností bude sledovat tak originální, 
jakož hlubokou Laskerovu myšlenku, 
který, aby se vymanil ze stísněné pozice, 
převedl svou věž na pohled riskantní 
pozici. A my si přejeme, aby tato odvážná 
myšlenka triumfovala nad prózou. 
     Dále vidíme, jak Tarrasch začíná 
systematicky tísnit vniklou věž a již se 
smiřujeme s myšlenkou, že černý prohraje 
partii, která získala naše sympatie. V tom 
ale vchází na scénu věž d8, která má 
namířeno nejenom zachránit druhou věž, 

ale také rozbít pozici bílého. Poté 
následuje kombinace bílého. 
     Drama se blíží ke svému vrcholu. A 
když je vše šťastně vyřešeno (Vc4xf4), 
radujeme se, že se stal zázrak, že geniální 
záměr, jemuž by každý pedant předpovídal 
špatný konec, přece jen triumfoval nad 
všemi dogmaty, nad všemi pravidly … 
     Tady končí Rétiho novela, ale partie 
Tarrasch – Lasker pokračovala ještě 13 
tahů. Rétiho pojetí boje odvážné věže s 
„pedantskými“ bílými figurami a pěšci je 
úchvatné, ale šachové verše nejsou vždy 
přesné. Jde o to, že tah 15. …Ve5 nebyl 
zahraný z dobrého života. To není 
vyhrávající tah, ale záchranný manévr. 
Věž přechází na nebezpečnou pozici a bere 
na sebe veškerou tíhu, spojenou s útokem 
bílého – tak objasňuje Lasker manévr Ve8-
e5-c5. 
     Tarrasch hrál správně do té doby, 
dokud se řídil pravidly logiky, ale jím 
zamýšlená kombinace byla chybná, 
nepředvídal smělý úder štvané věže – 
desperado. 
     Tah 24.Ve3 – příprava ke kombinaci – 
nebyl z nejlepších. Bylo možné hrát 
24.Vd3 nebo ještě jednodušeji – 24.e5 de 
25.Vxe5. Tehdy tah c7-c5 černému nic 
nedával. Ve skutečnosti, až 25. Tarraschův 
tah byl vážnou chybou. „Nechápu – píše 
R. Teichmann – proč bílý nehrál 25.bc. 
Pokud černý odpoví 25. …dc, tak teprve 
nyní 26.Jb5 a černý se dostává do těžké 
pozice. Jestliže 25. …Vxc5, tak 26.Vb1 
Jc4 27.Ved3, pak 28.Jc2 s nasměrováním 
Jc2-e3-d5. V tomto případě jsou šance 
obou stran přibližně vyrovnané“. 
     Teichmann nemohl pochopit, ale není 
obtížné nalézt vysvětlení. Tarrasch 
zbloudil, pro něj nebylo důležité vyrovnat 
hru, ba dokonce ji vyhrát, ale zajmout věž, 
potrestat ji za drzost. Z tohoto důvodu ve 
22. tahu hrál b3-b4, aby zcela spoutal věž, 
i když měl k dispozici tah 22.c4. Nicméně 
i v tomto případě by černý udržoval 
rovnováhu: 22.c4 ab 23.ab c6 24.Jf5 d5. 
     Závěrem je třeba dodat, že i tam, kde 
Réti udělat tečku, bylo ještě možné klást 
odpor, i když pozice je již těžká. Tarrasch 
se zkrátka dopustil ihned vážné 
nepřesnosti, když odešel králem na h1 a 
pak ve 34. tahu přehlédl pěšce „e“, 
     Uvádíme závěrečnou část partie: 
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 
Bílý vzdal. 
 
 
Č. 19 Španělská hra 
Lasker – Tarrasch 
6. partie II. zápasu, Berlín, 1916 
 
     Tato partie byla poslední v zápase, 
který Tarrasch prohrál výsledkem -5 +0 
=1. Je pravdou, že tento drtivý výsledek 
nepřesně odráží opravdový poměr sil. 
Tarrasch téměř ve všech partiích nejprve 
získával dobrou hru nebo dokonce 
převahu, ale poté se dopouštěl chyb vůbec 
ne velmistrovské třídy. Lasker o tom 
napsal v knize věnované zápasu: „Dr. 
Tarrasch drží partii prvních 10-15 tahů a 
pak jak se blíží konec, hraje jako v mlze“ 
(doslova: „…jakoby přes něho přehodili 
závoj zapomnění.“) V předchozí partii 
v této pozici 
 

 
 
zahrál 68.Jg1 a po elementárním 68. 
…Jxe4! 69.Dxf6+ Jexf6 zůstal bez pěšce. 
Pravda, byla zde určitá jemnost: bílý 
nemůže jednoduše sebrat jezdce dámou 
kvůli prozaickému 69. …Jg3+. Bylo 
zapotřebí tak nevhodně rozestavit figury a 
tahem 69.Jg1 přestat kontrolovat pole g3! 
Tato partie pokračovala do 102. tahu, zato 
6. – jenom do 18. 
 

1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 
O-O Jxe4 6. d4 Se7 7. Ve1 b5  
     Tarrasch vynechal povinný tah 7. …d5, 
po čemž chtěl Lasker pokračovat 8.Jxe5 
Sd7 9.c4 Jxe5 10.de Sxa4 11.Dxa4+ b5 
12.cb a černému nic nehrozí. 
8. Vxe4 d5 9. Jxe5!  
     Lasker neustupuje věží kvůli 9. …e4, 
po čemž by se černý cítil skvěle. 
9. …Jxe5  
     V případě 9. …de by prodal jezdec svůj 
život za tři figury a bílý by ve výsledku 
zůstal se dvěma figurami za věž: 10.Jxc6 
Dd6 11.Jxe7 ba 12.Jxc8. 
10. Vxe5 bxa4 11. Jc3 Se6  
     Tady považuje Lasker za lepší tah 11. 
…c6 (12.Jxa4 0-0) a černý má za pěšce 
známou kompenzaci v podobě dvojice 
střelců. Nyní nachází bílý elegantní 
kombinační řešení. 
12. Dh5! g6  
     Nevychází 12. …0-0 s ohledem na 
13.Jxd5 Sd6 14.Sg5 Dd7 15.Jf6+ atd. 
13. Df3 Sf6?  
     Zde bylo nezbytné 13. …c6. Lasker 
uvádí následující pokračování: 14.Sh6 a3 
15.b3 Sf6 16.Vae1 Sxe5 17.Vxe5 Kd7 
18.Ja4 Ve8 19.Jc5+ Kc8 20.Sg5. 
     Pozice bílého vyhlíží drtivě, ale přímou 
výhru zatím není vidět. Tarrasch udělal 
svůj tah, jak je vidět, již pod „závojem 
zapomnění“, což umožnilo mistrovi světa 
forsírovaně zakončit tuto miniaturu. 

 
 
14. Vxd5! Sxd5 15. Jxd5 Sg7 16. Sg5! 
Dxg5 17. Jxc7+ Kd8 18. Jxa8 
Černý vzdal. 

 
 
 

 


