
Zápas Tarrasch – Schlechter v roce 1911 
 
Tarrasch hrál s Laskerem zápas o titul mistra světa v roce 1908 a prohrál 8:3 při 5 remízách. O dva 
roky později se s Laskerem utkal Schlechter a zápas skončil 1:1 při 8 remízách. Lasker tedy svůj 
titul v obou případech obhájil. Nutno dodat, že zápas se Schlechterem byl „podivný“ – hrál se 
jenom na deset partií, a proto si dal Lasker podmínku, že při prohře 4,5:5,5 mu zůstane titul 
zachován, Schlecher tudíž musel vyhrát o dva body … 
 
 

Z knihy Verchovskij – Karl Šlechter (FiS Moskva, 1984) 
 
V létě roku 1911 slavil šachový klub v Kolíně 
nad Rýnem své padesátiletí. U příležitosti 
tohoto jubilea byl zorganizován zápas na 16 
partií mezi Tarraschem a Schlechterm, který 
začínal 1. července. 
 
Aby Tarrasch získal právo na nový zápas 
s Laskerem, bylo nezbytné porazit 
Schlechtera, který odehrál zápas s Laskerem 
mnohem úspěšněji. 
 
Prvé tři partie po klidném, manévrovacím boji 
skončily remízami. V další partii Tarrasch, 
který hrál bílými, dosahuje velké poziční 
převahy, ale nevolí nejlepší plán. Schlechter 
v kritickém okamžiku nevidí efektní oběť 
věže, vedoucí k remíze a dostává se pod 
neodrazitelný útok. Zato pátá partie se stává 
nejlepším tvůrčím úspěchem Schlechtera 
v zápase. Skóre je vyrovnané. Šestá partie po 
33. tahu bílého Df2-f5 přivedla k následující 
pozici: 
 

 
Černý je nucený forsírovat remízu.  
33. …Da7+ 
Na 33. …Je6 připravil Schlechter efektní 
matovou kombinaci: 34.Dh7+ Kf8 35.Dh8+ 
Ke7 36.Vxf7+! Kxf7 37.Sg6+! Kxg6 (37. 
…Ke7 38.De8 mat) 38.Dh5 mat. 

34.Kh1 De3 35.Dxd7 Dxh3+ Remíza věčným 
šachem. 
 
Také následující partie, poté jak Tarrasch 
černými rychle vyrovnal pozici, poměrně 
rychle skončila remízou. Nicméně osmá 
partie opět narušuje rovnováhu v zápase. 
Tarrasch získal v zahájení nevelkou, ale 
spolehlivou převahu, důsledně hraje střední 
hru a poté jasně realizuje výhodu ve věžové 
koncovce – 2:1. 
Boj se stává mimořádně napjatým. Zápas 
vstupuje do rozhodující fáze. Následující dvě 
partie jsou nejdelšími. A pokud se v prvé 
z nich podaří Schlechterovi vyhrát ve 106. 
tahu ve věžové koncovce, tak v dámské 
koncovce vzniklé ve druhé partii dosahuje ve 
107. tahu výhry Tarrasch. Remízový průběh 
v dalších dvou partiích je zákonitým 
výsledkem po předchozím vyčerpávajícím 
boji. 
Ve třinácté partii se události nevyvíjely ve 
prospěch Schlechtera. Hrál jemu nevlastním 
hazardním stylem a brzy jeho pozice 
vyvolávala velké obavy. Pouze chyba černého 
umožnila Schlechterovi vyhnout se 
nepříjemnostem. V závěrečném stádiu musel 
již remízu vyhledávat Tarrasch. Následující 
partii, kterou vyhrál Schlechter, nelze 
považovat za zaslouženou, protože Tarrasch, 
mající dobrou pozici, nesprávně ocenil své 
šance při přechodu do koncovky, kterou navíc 
nesehrál nejlepším způsobem. Poslední dvě 
partie rychle skončily remízou. 
Schlechtera remízový průběh zápasu (+3 -3 
=10) asi uspokojoval, zatímco Tarrasch nebyl 
s takovým výsledkem spokojen, protože se 
nyní jeho šance na odvetný zápas s Laskerem 
zjevně snížily. (Celkem spolu sehráli 
Schlechter s Tarraschem 40 partií. Celkový 
výsledek: +6 -7 =27 ve prospěch Tarrasche). 
 
Diagram č. 123 
Tarrasch – Schlechter 
Čtvrtá partie zápasu 



Kolín n. Rýnem, 1911 
 
Bílý se pokouší využít pěšcovou převahu na 
královském křídle. 
31.g4 
Tímto tahem Tarrasch oslabil bod f4, což 
mohl Schlechter za několik tahů využít. 
31. …Vf8 32.g5 Sg7 33.Kg3? 
Bylo nutné hrát 33.Vf2. 
 

 
„A tady se černému nabízela možnost 
kombinace, která se jevila jako potrestáním 
bílého za chybný plán a vedla očividně 
k remíze“ – ukazoval Lasker. Považoval za 
správný plán 31.h4, aby poté, po h4-h5 nebo 
f4-f5, vyvolal oslabení bodů g6 a h7. 
Nyní měl černý pokračovat 33. …Vxf4! 
34.Kxf4 Se5+ 35.Kf3 Dxh3+ 36.Kf2 Dh2+ 
s věčným šachem. Schlechter si této 
kombinace nevšiml a dostal se pod silný útok. 
33. …Da7? 34.Vc1 h6 35.h4 h5 36.f5 gf 37.ef 
Ve8 38.f6! Sxf6 39.gf Dd7 40.Dg6 černý 
vzdal. 
 
Č. 76. Španělská hra 
Schlechter – Tarrasch 
Pátá partie zápasu 
Kolín n. Rýnem, 1911 
Poznámky P. Romanovského 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 
Jc3 Sb4 6. O-O O-O 7. d3 d6 8. Sg5 Sxc3 9. 
bxc3 De7 10. Ve1 Jd8  
Zahajovací část boje, po pravdě, skončila a 
obě strany se mohou zabývat perspektivním 
rozpracováním dalšího plánu dění. 

 
Principiální podstata pozice je soustředěna 
kolem vazby jezdce, přičemž tato vazba je 
objektivně plusem pro bílého a mínusem pro 
černého. Nicméně pevná pozice v centru zcela 
zabezpečuje postavení černého v celku, a 
uvedená vazba vůbec není životně 
nebezpečnou. Kromě toho, jak bude vidět 
dále, ji může černý, aniž by nějak oslabil svou 
pozici, v poměrně krátké době zlikvidovat. 
Jiné mínusy černá pozice nemá. Bílý má 
evidentně jistou slabinu v pěšcovém 
rozestavení na dámském křídle. Pokud 
přestane tlak na bod f6, tak bude možné 
dokonce dát černé pozici přednost. 
A z toho základní ideje: za černého – 
likvidace vazby, z bílého – boj za její udržení 
nebo za získání (v případě, pokud se černému 
podaří zbavit vazby) kompenzací ve formě 
nějakého nového oslabení v soupeřově pozici. 
Vycházeje z těchto idejí principiálního 
charakteru, přistupují obě strany k sestavení 
strategických plánů, které v sobě obsahují již 
konkrétní tahy a varianty. Strategickým 
úkolem černého je útok na střelce g5 
(odvedení jej z diagonály h4-d8), 
strategickým úkolem (nebo ideou) bílého – 
zesílení tlaku na bod f6 a podle možností 
zabránění realizace uvedené strategické ideje 
černého. 
11. Jd2!  
Toto skvělé ustoupení jezdce je nejenom že 
začátkem realizace hluboké strategické 
myšlenky, ale také v sobě obsahuje přesný 
taktický záměr. 
Bílý přemísťuje jezdce na e3 po trase f3-d2-
f1-e3 (nebo případně g3) a hrozí po tom 
dalším napadáním bodu f6, provokujíce 
černého na spěšnou likvidaci tlaku po 
diagonále h4-d8. Společně s tím bílý jako by 
sám usnadňuje soupeři sejmutí tohoto tlaku, 
když uvádí jezdce na f3. Nyní, například, 



černý po h7-h6 a g7-g5 již dosahuje svého 
cíle. 
Ale postup černých pěšců na královském 
křídle, podle záměru bílého, se jeví právě tou 
kompenzací, kterou si přál získat za sejmutí 
tlaku z bodu f6. V tomto postupu spatřuje bílý 
oslabení pozice rošády černého, které je pro 
něj stimulem ke zrození nové základní ideje – 
útok na oslabenou pozici rošády. 
11. …Je6 12. Sh4 Jf4! 13. Jf1 h6?  
Tento tah ukazuje, že černý padnul do 
taktické léčky a nevidí nebezpečí v postupu 
g7-g5. Správným strategickým tahem bylo 
prosté 13. …Jg6, vynucující střelce ustoupit 
na g3 bez oslabení královského křídla. Černý 
by v tom případě stál zcela uspokojivě a mohl 
by pomýšlet o iniciativě na dámském křídle 
prostřednictvím pěšcového šturmu b7-b5, c7-
c5 atd. 
14. Je3 g5  
Nyní již samozřejmě nelze 14. …Jg6 
s ohledem na 15.Jd5. 
15.Sg3 Kh7  
Za černého se projevuje slabina bodu f6 a 
poněkud obnažená pozice krále. Tyto 
okolnosti navádějí bílého na myšlenky o 
útoku na krále, což je nová základní idea. 
Černý, když zlikvidoval vazbu na f6, taktéž 
před sebe klade nový úkol. Přesvědčený o 
pevnosti své pozice na královském křídle 
(jinak by se samozřejmě neodvážil ke g7-g5), 
obrací pohled na oslabené dámské křídlo 
bílého. Útok na něj – to je ta základní 
myšlenka, která se, přirozeně, musela u 
černého zrodit. Začíná se nová etapa boje – 
jako by nová šachová partie. 

 
16. c4!!  
Schlechter dovedl bleskové uvádět strategické 
ideje do praxe. Posledním tahem zahajuje 
realizaci nového strategického plánu, jehož 

závěr spočívá v úderu na soupeřovy královské 
pěšce. S každým tahem se stále více odkrývá 
logická spojitost provedeného tahu 
s naplánovaným závěrem. 
16. …c6  
Černý stále nevnímá nebezpečí, které je 
skutečně málo zjevné, začíná strategický útok 
na dámské křídlo bílého. 
17. c3 b5 18. cxb5 axb5 19. Sb3 Se6 20. Dd2 
Da7  
Černý hrozí 21. …Sxb3 s následujícím 22. 
…Dxa1. Podařilo se mu jakoby získat určitou 
iniciativu. 
21. Vab1 Kh8 22. f3 Vg8  
Poslední tahy černého svědčí o tom, že z jeho 
útoku na dámském křídle se nic nezískalo. 
Obvyklým následkem neúspěchů takového 
druhu bývá ideová dezorganizace pozice, 
charakteristická absencí reálných idejí. 
Ve hře černého se projevuje právě taková 
bezideovost. Bílý v té době důsledně 
pokračuje v provádění své strategické 
myšlenky, jejíž reálný cíl spočívá v postupu 
g2-g3 a f3-f4. V několika tazích připraví bílý 
tento nebezpečný průlom. 
23. Kh1 Dc7 24. d4 J6h5 25. Sf2 Vac8 26. 
Vbd1 Vgd8 27. Sxe6 fxe6 28.Jg4 Kg7 29. 
Se3 Jf6 30. Jxf6 Kxf6 31. g3 Jg6 32. f4!  
Tento tah urychluje rozvoj rozhodujícího 
útoku. Strategická idea je završena. Dobývání 
krále je věcí taktických obratů. 
Útok bílého na body g5 a h6 nemůže být 
odražen dokonce ani nejúčinnějším 
prostředkem obrany – sérií výměn. 
32. …exf4 33. gxf4 gxf4 34. Sxf4 Jxf4 35. 
Dxf4+ Kg7 36. Vg1+ Kh7 37. Df6?  
Bílému přichází do hlavy nešťastná myšlenka 
principiálního charakteru – využít slabost 
pozice černého pro zisk materiální výhody. 
To samozřejmě zcela postačuje pro výhru. 
Nicméně mohl okamžitě zakončit boj 
krásným taktickým manévrem 37.Vd3!! a 
černému by, s ohledem na hrozbu 38.Dxh6+ 
s dalším 39.Vh3 mat, nezbývalo nic, než se 
vzdát. 
Namísto tohoto efektního finále boj ještě 
pokračoval deset tahů a černý se vzdal až po 
37. …Vf8 38. Dg6+ Kh8 39. Dxe6 Vce8 40. 
Dxh6+ Dh7 41. Dxd6 Dxe4+ 42. Vg2 De6 
43. Dg3 Dh6 44. Vdg1 Ve6 45. Dg4 Vef6 46. 
Vg3 Dh7 47. d5 c5 48. Vh3 Vh6 49. De2  
Skutečně, hrozba 40.De5+ nemůže být nijak 
odražena.

 



 
A nyní z knihy Nejštadt – Zigbert Tartas (FiS Moskva, 1983) 

 
V prvém desetiletí dvacátého století končí počet soutěží, v nichž Tarrasch prohlašoval své právo 
zpochybňovat nejvyšší titul. Po přesvědčivé výhře v Ostende a strašlivé porážce v Dusseldorfu a 
Mnichově vypadává 46 letý Tarrasch z okruhu kandidátů, ale jako před tím, pokračuje v účasti 
v soutěžích. 
Několik měsíců po turnaji San Sebastian, v létě 1911, zorganizoval šachový klub v Kolíně nad 
Rýnem u příležitosti oslav svého 50 letí zápas Tarrasche s Karlem Schlechterem. 
Ne, nebyl to kandidátský zápas. Rok před tím Schlechter jen tak tak, že neporazil Laskera a bylo 
možné předpokládat, že nebude spěchat se s ním znovu střetnout. 
 
Zápas, hraný ve Vídni a v Berlíně na většinu z deseti partií se podařilo Laskerovi zremizovat, když 
vyhrál poslední partii. Názorné popisy přežívání Laskera, objevující se v současné době, který byl 
povinen vyhrát desátou partii, aby si uchoval titul, a Schlechtera, který „potřeboval remízu jako 
vzduch“, jsou plodem fantazie autorů. Podmínky tohoto krátkého zápasu o světové prvenství byly 
neobvyklé. Kandidát se stane mistrem světa jedině při výhře s rozdílem o 2 body. Takovým 
způsobem, v posledním dnu Laskera uspokojovala remíza, ale Schlechter potřeboval výhru. Ale 
vyhrál Lasker a zápas skončil výsledkem +1 -1 =8. 
 
Zápas „bývalých kandidátů“ proběhl v úporném boji. Po třech remízách vyhrál Tarrasch jednu ze 
svých nejlepších partií. 
 
Španělská hra 
Tarrasch – Schlechter 
Čtvrtá partie zápasu 
Kolín nad Rýnem, 1911 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. O-
O d6 6. Ve1  
Hodnocení 5. tahu černého, často 
používaného Rubisteinem, závisí na 
pokračování 6.Sxc6+ bc 7.d4. V souladu se 
současnou teorií dosahuje bílý určité převahy. 
Základní varianty: 7. …Jxe4 8.de d5 9.Jd4 
Sc5 10.c3 0-0 11.f3 Jg5 12.Kh1; 7. …Jd7 
8.Ja3 a5 9.Jc4 Sa6 10.Jxa5! Sxf1 11.Jxc6 a 7. 
…Sg4 8.de Jxe4 9.ed Sxd6 10.De2 De7 
11.Ve1 Jc5 12.Dxe7+ Sxe7 13.Jc3. 
Jiná pokračování – 6.c4, 6.c3 a tah v partii, 
který považoval Tarrasch za nejsilnější. 
6. …b5 7. Sb3 Se7  
Prohozením tahů věci přešly k zavřené 
variantě (5. …Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6). Nyní 
mohl černý vyměnit „španělského střelce“ 
prostřednictvím 7. …Ja5. Hra by, možná, 
dostala tento směr: 8.d4 Jxb3 9.ab Sb7 10.Sg5 
h6. Bílý má dva plány – 11.Sxf6 Dxf6 12.Jc3 
c6 13.Dd3 a 11.Sh4, po čemž se považuje za 
spolehlivé pro černého 11. …Se7 12.de 
(12.Jc3 Jd7) 12. …de 13.Dxd8+ Vxd8 
14.Jxe5 g5 15.Sg3 Jxe4 16.Jc3 Jxg3 17.hg 
Kf8. 
8. a4 
K populárním rozvětvením zavřené varianty 
vede 9.c3 0-0. 
8. …Vb8  

Zdaleka ne nejlepší odpověď.Pro černého 
není špatné 8. …b4. Například, 9.c3 0-0 (v 
souladu s Laskerem a Tarraschem, je zcela 
přijatelné 9. …bc 10.bc 0-0 11.d4 Sg4 12.Se3 
ed 13.cd d5 14.e5 Je4) 10.d4 ed 11.cd Sg4 
12.Se3 Ja5 13.Sc2 c5. 
Nebo 8. …Sb7 9.c3 Ja5 10.Sc2 c5 11.d4 cd 
12.cd 0-0 13.Jbd2 Dc7 14.ab ab 15.d5 Jd7, jak 
bylo v nedávné partii Balašov – Vasjukov 
(48. mistrovství SSSR, 1980). V obou 
případech má černý vyrovnanou hru. 
9. axb5 axb5 10. c3 O-O 11. d4  
Bílý dosáhl určitých výhod. Hrozí 12.d5 se 
ziskem figury, sloupec „a“ je v jeho rukou. 
11. …exd4  
Schlechter se rozhodl přenechat střed, aby 
v dalším znepokojoval pěšce d4 tahme c7-c5. 
12. cxd4 Sg4 13. Jc3 Jb4  
Jezdec se usadil na silném poli. Bílý po 13. 
…Sxf3, když by zahrál 14.gf, upevnil by 
pěšce e4 a mohl využít otevřený sloupec „g“. 
14. Sf4  
Tarrasch dočasně brání podrytí c7-c5. 
14. …Jd7 15.h3 Sxf3 16. Dxf3 c5  
V případě 17.dc Jxc5 je pěšec d6 izolovaný, 
ale černý má evidentně dostatečnou protihru 
(18.Sd5 Kbd3 a 19. …Sf6). 
17. Jd5!  
Skvělý tah. Tarrasch odevzdává pěšce d4 a 
počítá se ziskem pěšce f7 a chce využít 
pěšcovou převahu na královském křídle. 
17. …Jxd5 18. Sxd5 cxd4  
Lepší bylo 18. …Db6. 



19. Va7 Je5 20. Db3 Sf6  

 
21. Sxe5! 
Zde stojí za to ještě jednou vzpomenout 
obvinění ze slepé oddanosti Tarrasche 
k dvojici střelců, dogmatickém přístupu, 
šablonovitém myšlení a tak podobně … Před 
námi je příklad, kdy se ochotně loučí 
s výhodou dvojice střelců, aby hrál pozici se 
různobarevnými střelci! Toto řešení se 
vysvětluje nanejvýš konkrétními 
podmínkami, kterými se řídili (a řídí) všichni 
silní šachisté. První důvod: Schlechter se 
chystal pokračovat 21. …Jc4! Druhý důvod: 
zvláštnost dané pozice spočívá v tom, že při 
nestejných střelcích je útok bílého, konkrétně 
napadení bodu f7, mnohem silnější 
(bělopolný střelec nemá oponenta). 
21. …Sxe5 22. g3  
Plán útoku je spojen s postupem pěšce „f“. 
Pěšec f7 se nikam neztratí. 
22. …Db6 23. Vxf7 Kh8 24. Kg2 Vxf7 25. 
Sxf7 Dc5 26. f4 Sf6 27. Ve2  
„Bylo zapotřebí mnoho úsilí, aby byly 
nalezeny tento a následující tahy, spojující 
v sobě útok s obranou“ – psal Tarrasch. 
Jde o to, že postup pěšce „f“ oslabil pozici 
bílého krále. Proto se muselo počítat 
s několika možnostmi protiútoku. Jedna 
z nich – Vb8-c8 a d4-d3. O další bude řeč 
dále.  
27. …Dc1 
Na 27. …Vc8 vymyslel Tarrasch takovéto 
přeskupení: 28.Dd3, Sf7-b3 a Ve2-c2. 
Vniknutí černé dámy si klade za cíl na 28.Vc2 
odpovědět 28. …De3. Pokud se bílý opozdí, 
Schlechter převede věž na a1, po čemž se bílý 
král bude cítit nepříjemně. 

 
28. Dd3!  
Především odráží hrozbu protiútoku: na 28. 
…Va8 by přišlo 29.e5 Va1 30.Vc2! Pár šachů 
není pro bílého nic děsivého – 30. …Dg1+ 
31.Kf3 Vf1+ (nebo 31. …Df1+ 32.Dxf1 
Vxf1+ 32.Kg2) 32.Kg4 a černý může vzdát 
partii. Hrozí mat na osmé řadě, střelce f6 je 
napaden. 
Při „neutrálním“ pokračování by Tarrasch 
převedl střelce na c2 a tahem e4-e5 by 
napadal obránců zbavený bod h7. 
28. …Dc7  
Schlechter přijímá opatření proti manévru 
střelce: pole e5 se bere pod kontrolu, 
následujícím tahem bude pokrytý bod h7. 
29. Sb3 g6 30. Vc2 Dd7 31. g4  
Pěšcový útok při různobarevných střelcích. 
Schlechter opět musí hledat rezervy obrany. 
31. ..Vf8 32. g5 Sg7 33. Kg3  
Mělo se hrát 33.Vf2. 
33. …Da7  
Oba soupeři si nepovšimli taktického úderu. 
Pochodu bílých pěšců a smělého postupu 
krále mohl Schlechter využít, když by zahrál 
33. …Vxf4! 34.Kxf4 Se5+ 35.Kf3 Dxh3+ a 
partie by skončila remízou věčným šachem. 
34. Vc1 h6 
Pokud se nepřijmou energická opatření, 
zahraje bílý 35.Vf1 a f4-f5. Schlechter se 
rozhodl pro ostré pokračování, 
ospravedlnitelné v případě přímočarého 35.e5 
Kh7 36.Sc2 Df7. Ale Tarrasch chrání pěšce 
g5 a strojí útok na postupu f4-f5. 
35. h4 h5 36. f5 gxf5  
Pokud 36. …Se5+, tak 37.Kh3 (37. …Dd7 
38.Se6). 
Schlechter počítá s využitím sloupce „e“ a 
pole e3 pro protiútok. Tarrasch ale s pomocí 
volných pěšců vytváří mnohem těžší hrozby. 
37. exf5 Ve8  



 
Hrozí šach na e3, bílý král je odhalený … 
38. f6!  
Již dříve předvídaná oběť. Na 38. …Ve3+ 
odevzdá bílý dámu a dá mat: 39.dxe3 de 
40.Vc8+ Sf8 (40. …Kh7 41.Sc2+) 41.Vxf8+ 
Kh7 42.Sc2+ V případě 38. …Sf8 bílý obětí 

střelce dosáhne vítězství: 39.Dg6 Ve3+ 
40.Kf4 Vxb3 41.f7! 
38. …Sxf6 39. gxf6 Dd7  
Také nyní 39. …Ve3+ vedlo k matu, ale 
poněkud jinému: 40.Dxe3! de 41.Vc8+ Kh7 
42.Sc2+ Kh6 43.Vh8+ Dh7 44.Vxh7 mat. 
40. Dg6 1-0 
„Překrásný závěr překrásné partie“ – nepříliš 
skromně, ale obecně správně zcharakterizoval 
svou výhru Tarrasch. 
 
Nicméně, následující 5. partii, ve které 
Tarrasch, hrající černými, předčasně zahájil 
útok, vyhrál Schlechter. Skóre se srovnalo. 
V tomto zápase Tarrasch třikrát vedl (po 4., 8. 
a 10. partii). Schlechter podruhé srovnal stav 
v 9. 106 tahové (!) hře, plné nepřesností a 
oboustranných chyb. Po 14. partii, riskantně 
hrané Tarraschem, se stal stav výher 3:3. 
Poslední dvě partie skončily remízou a 
soupeři se rozešli smírně: +3 -3 =10. 

 
 
 
 
 

 
 

Schlechter a Tarrasch při analýze 
 
 
 
 
 



A co v našich vodách a stráních? Podíváme se do Časopisu českých šachistů – ročník 1911. 
 
V č. 4 na str. 64 se rubrice zpráv nejprve dočteme, že: 
Kolín n. R. Na oslavu padesátiletého založení pořádá Schachklub v Kolíne n. R. mezinárodní 
sjezd. Program: I. Match S c h l e c h t e r – T a r r a s c h; počátek 3. července 1911. 
 
V č. 7-8 na str. 109-106 jsou publikovány tři partie (2., 4. a 5.)  
 

 



 



 



A konečně v č. 10 na str. 158 opět ve zprávách: 
 

 
 
 

Zápas tedy skončil nerozhodně a Tarraschovi se již nikdy nepodařilo sehrát další zápas o titul mistra 
světa. S Laskerem se mu sice ještě podařilo sehrát druhý zápas, přesněji řečeno sérii partií, v září 
roku 1916 v Berlíně. Ten však nepředstavoval ani sportovní, ani tvůrčí zájem. I když některé partie 
trvaly poměrně dlouho (v 5. partii, například, bylo uděláno 102 tahů), výsledek 5,5:0,5 ve prospěch 
šampióna mluvil sám za sebe. 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.  
Více o tomto zápase v příspěvu o soupeření Laskera a Tarrasche. 
 
Všechny partie zápasu Tarrasch – Schlechter naleznete přiložené v PGN. 

 


