
Tarrasch Siegbert (5.3.1862, Vratislav – 17.2.1934, Mnichov) 
 

     Siegbert Tarrasch, vynikající německý šachista, kandidát na mistra světa. Velký teoretik, 

který dopracoval Steinitzovo učení o poziční hře a dodal mu konečnou podobu. 

 

     Tarrasch byl učitelem mnoha generací šachistů. Ve vlasti jej s velkou úctou nazývali 

„Učitel Německa“. Proč považovali Tarrasche za dogmatika? Stačí se pouze podívat na jeho 

partie nezatíženým pohledem, a vidíš, že je to – skvělý taktik, na úrovni takových koryfejů, 

jako Anderssen nebo Zukertort. A prvá jeho vystoupení ukázala, že se zjevil velmi 

talentovaný šachista. 

 

     Siegbert Tarrasch se narodil v roce 1862 v německém městě se slovanským názvem 

Breslau (nyní Vratislav, Polsko). Šachy se naučil hrát pozdě v 15 letech, nicméně velmi 

rychle se dostal na úroveň nejlepších šachistů města, známého svými šachovými tradicemi. 

 

     První velký turnaj s Tarrachovou účastí byl Hamburk 1885. Za 2 roky opět úspěšná 

vystoupení ve Frankfurtu a Mainzu. Ale v roce 1888 jej postihl neúspěch na dvou nevelkých 

turnajích: v Norimberku a Lipsku. To jej přimělo obrátit pozornost na přípravu k turnajům. A 

úspěchy na sebe nenechaly čekat. Následovala vítězství na dvou velkých turnajích, v roce 

1889 ve Vratislavi (podle výsledků turnaje Tarrasch předstihl desítku nejlepších šachistů 

města, předstihnuv Steinitze), a v příštím roce – v Manchesteru. 

 

     Po úspěchu v Manchesteru obdržel Tarrasch nabídku z Havany, aby sehrál na Kubě 

v letech 1890-91 zápas o světový titul se Steinitzem. Ale odmítl ji. 

 

     V roce 1891 vyhrál Tarrasch dva nevelké zápasy s Harmonistem a Taubenhausem. A za 

rok – vítězství na velkém turnaji v Drážďanech. 

 

     Na konci drážďanského turnaje dostal Tarrasch výzvu na zápas od Em. Laskera. Tuto 

výzvu odmítl. Tento fakt dodnes zkoumají historikové. Co může říct statistik? Do uveřejnění 

objektivního číselného hodnocení tehdy zbývalo ještě 80 let, a Tarrasch se mohl mýlit, když 

počítal, že výhry na třech mezinárodních turnajích převyšují drtivé Laskerovy výhry 

s Blackburnem a Birdem. Nyní je známo, že Lasker měl ELO o zhruba 70 bodů vyšší než 

Tarrasch. 

 

     Tarrasch odpověděl, že rád s ním sehraje zápas, pokud vyhraje velký mezinárodní turnaj. 

Byl připraven hrát jak se Stenitzem, tak také s Laskerem, ale – v pro sebe příhodném čase. 

 

     V roce 1893 přijal výzvu na zápas od velkého ruského šachisty M. I. Čigorna, který se 

dvakrát střetnul v zápasech o mistra světa s W. Steinitzem a hráli spolu v Petrohradu 

nerozhodně 11:11. V té dobé Lasker jednoduše vyzval na západ mistra světa Steinitze a 

vyhrál jej v roce 1894. Pikantní je to, že právě v tomto roce byl lepším právě Tarrasch, který 

porazil drtivě (7,5:0,5) jednoho z nejsilnějších šachistů Evropy Walbrodta a také zvítězil na 

velkém turnaji v Lipsku (13,5/17, I., 2706). 

 

     A pak, na turnaji v Hastingsu v roce 1895, který shromáždil všechny lídry šachového 

světa, byl Tarrasch čtvrtý. Tento úspěch považoval Tarrasch za neúspěch. Ve své podstatě 

ukázal, že je jedním z lídrů světového šachu a byl jím do roku 1914, do turnaje v Petrohradu. 

 

     V roce 1896 se konal v Norimberku turnaj, který zaujal 14. místo v přehledu superturhajů. 

Tarrasch si rozdělil III.-IV. Místo s vítězem z Hastingsu H. Pillsburym, za Em. Laskerem a G. 

Maróczym. 

 

     Za 2 roky Tarrasch úspěšně vystoupil na dvojkolovém turnaji ve Vídni. Nejprve, když 

získal 27,5 z 36, se dělil s Pillsburym o první místo (to byl největší Tarraschův úspěch 



s hodnotou 2734), a potom vyhrál zápas o první místo (2,5:1,5). Podle výsledků roku vedl 

Tarrasch po třetí světovou desítku. 

 

     Těžko nyní říct, zda kvůli velké únavě po tomto turnaji, nebo z jiné příčiny Tarrasch nehrál 

plné čtyři roky. Ale pak následovala série úspěšných vystoupení. V roce 1902 - Monte Carlo 

(15/24, V.), za rok – tamtéž (20/26, I. 2705). V roce 1905 nejprve v Ostende (18/26, II.-III. 

2719) a potom vítězný zápas s Marshallem s přesvědčivým výsledkem 12:5 s hodnocením 

2732. Tarrasch dosáhl koeficientu ELO nejvyšší hodnoty – 2719. 

 

     V desítce nejlepších jej předstihl vynikající maďarský šachista G. Maróczy, který vyhrál 

na turnaji v Ostende s náskokem 1,5 bodu. 

 

     V roce 1906 nastala reakce – neúspěšné vystoupení v Norimberku. Ale již za rok Tarrasch 

zvítězil na turnaji šampiónů v Ostende, když přestihl Marshalla, Schlechtera a Janowského, a 

dokázal, že je důstojným kandidátem na světovou korunu. Zápas o titul MS s Laskerem (hrál 

se v Německu, v roce 1908) sice prohrál, ale s čestným výsledkem 5,5:10,5. 

 

     Na turnajích v Hamburku 1910 a v San Sebastian 1911 získal Tarrasch pouze něco přes 50 

%, což pro něj nelze počítat jako úspěch. 

 

     V Kolíně v roce 1911 proběhl zápas mezi šachisty, kteří nejúspěšněji hráli proti Laskerovi 

– Tarraschem a Schlechterem. Zápas skončil nerozhodně 8:8. 

 

     V následujícím roce byl Tarrasch čtvrtý na superturnaji v San Sebastian s výsledkem 11,5 

bodů z 19, když jej předstihli pouze Rubinstein, Nimcovič a Speilmann. V témž roce na 

superturnaji ve svém rodném městě Vratislavi dělil IV. A V. místo se svým nedávným 

zápasovým soupeřem Schlechterem, když získal 11 bodů ze 17.      

 

     Rok 1914. V Petrohradu proběhl nejsilnější turnaj v celé historii šachu. Mezi jinými 

koryfeji tam také byl Tarrasch. Velmi bojovně sehrál předkolo, jeho výsledek +4 =5 -1 a 

dělení 2.-3. místa s Em. Laskerem. Kvalita Tarraschovy hry odpovídal sestavě turnaje (skvělá 

výhra nad Nimcovičem!). Ve finálové části získal Tarrasch pouze 2 body, zato v jeho 

aktivech přibyla výhra nad lídrem turnaje J. R. Capablancou. Celkově vysoké 4. místo. 

 

     V dalším se Tarraschovy výsledky prudce snížily. Příčiny jsou očividné: válečné útrapy a 

věk. Napodled hrál Tarrasch v roce 1928 na superturnjai v Kissingenu ve věku 66 let. 

 

     Shrneme některé závěry. Tarrasch byl v desítce nejlepších 20x a z toho 3x byl první. Bylo 

započteno 40 turnajů s jeho účastí a 11 zápasů (+7 =2 -2). Vyhrál 8 turnajů (7x do první 

světové války), jednou dělil 1.-2. a 2.-3. místa, a ještě 16x patřil do šestice nejlepších. 

Tarrasch hrál úspěšně zápasy. Prohrál pouze dva, oba s Laskerem. 

 

     Tarrasch patřil do desítky nejlepších 20x za 37 let a 3x byl lídrem sezóny. Zajímavé je 

sledovat dynamiku jeho úspěchů. V roce 1889 byl lídrem, a poté tři roky v řadě byl Tarrasch 

druhý, za Laskerem nebo Steinitzem, v roce 1893 znovu za Laskerem, společně s Čigorinem, 

a v roce 1894 první, před Laskerem a Steinitzem. Ale tehdy se zápas s Laskerem 

neuskutečnil. A pak dva roky za sebou byl Tarrasch už třetí. A i když v roce 1898 byl 

Tarrasch první, ale Lasker tehdy nehrál. Lasker nehrál ani v roce 1903 a 1905, kdy byl 

Tarrasch druhý. Ale v roce 1907 Tarrasch ustoupil pouze Laskerovi, a tentokrát se organizuje 

zápas dvou nejlepších šachistů světa… 

 

      


