
Kdo byl Max Weiss? 
GM Julio Beccera (14. 4. 2010) 
(http://www.chess.com/article/view/who-was-max-weiss) 
 
Max Weiss dosáhl obrovského úspěchu jako spoluvítěz (společně s Čigorinemú nejdelšího (over-
the-board) turnaje v šachové historii, skutečný maratón dvaceti hráčů dvoukolově, trvajíc 64 dnů! 
Turnaj byl uspořádán, aby našel vyzyvatele pro šachové mistrovství světa, ale ani Čigorin (který již 
ztratil mistrovský zápas), ani Weiss neusilovali o mistrovský zápas se Steinitzem. 
 
Max Weiss (21. července 1857 – 14. března 1927) maďarský šachista měl krátkou, ale zářnou 
šachovou kariéru! Přestěhoval se do Vídně, studoval matematiku a fyziku na univerzitě a potom 
tyto předměty vyučoval. 
 
Weiss se naučil hrát šachy ve dvanácti letech a jeho zájem vzrůstal tak jak se stával starším a 
zúčastnil se na mnoha mezinárodních soutěžích. Ve Vídni 1882 vyhrál dvě partie se Zukertortem a 
remizoval se Steinitzem; v Hamburgu 1885 dělil s Englischem a Tarraschem druhou cenu; ve 
Frankfurtu nad Mohanem 1885 skončil druhý až třetí s Blackburenm. Bradford 1888 dělil 
s Blackburnem šesté místo. New York 1889 dělil s Čigorinem první cenu, Vratislav 1889 třetí cena 
a Vídeň 1890 první. 
 
V roce 1895 porazil Georga Marca v zápase +5 -1 =1 a dělil první místo na zimním turnaji ve Vídni 
1895-6 s Karlem Schlechterem. Právě v té době začal Weiss pracovat na vzniku vídeňské školy 
šachistů. 
 
Weiss opustil mezinárodní šach a v roce 1905 pracoval v Rotchildově bance ve Vídni. 
 
To je pěkná příležitost připomenout jeho šachová díla Schach-Meistersteich (Muhlhausen 1918), 
Kleines Schalehrbuch (Muhlhausen 1920), a dřívější problémová kolekce Caissa Bambergensis 
(Bamberg 1902), které nejsou dnes dostatečně pamatovány. 
 
Max Weiss byl dobrým pozičním hráčem s obdivuhodnou schopností koncovek. Bude dobré si 
ukázat jeho partie a pozorovat jak dobře hrál v této fázi. 
 

Blackburne – Weiss 
USA kongres, 1889 (7. kolo) 

 
Hraj jako Weiss! Tato pozice je zcela vyhraná pro černého, ale je instruktivní vidět způsob, který 
zvolil Weiss, když vyhrál studiově! 
52. …Sh4+ 
(Všechny cesty vedou do Řima!, ale 52. …Kd3 byla nejkratší! 53.Kxf3 Sxc3 54.Sg3 Sxb4! 55.ab a3 
56.Se5 c3) 
53.Kf1 Sxe1 54.Kxe1 Kd3 55.h4 Kxc3 56.h5 Kb3 



(Dobré bylo 56. …Kd3 57.h6 c3 58.h7 c2 59.h8D c1D+ 60.Kf2 De3+ 61.Kg3 f2+ 62.Kg2 De4+! 
63.Kxf2 Dd4+ 64.Dxd4+ Kxd4 s vyhranou pěšcovou koncovkou.) 
57.h6 c3 58.h7 c2 59.Kd2 f2 60.h8D c1D+! Téma k zapamatování! 
61.Kxc1 f1D+ 62.Kd2 Df2+ 63.Kd3 Dc2+ 64.Ke3 Dc3+ 65.Dxc3+ Kxc3 Už je vše OK. 
66.Ke4 Kb3 67.Kd4 Kxa3 68.Kc3 Ka2 69.Kc2 a3 70.Kc1 Kb3 
 

Weiss – MacLeod 
USA kongres, 1889 (30. kolo) 

 
Hraj jako Weiss! 
22.Vg4! … a mat 
 

Gunsberg – Weiss 
USA kongres, 1889 (27. kolo) 

 
Hraj jako Weiss! 
21. …Vxg3! 22.hg Sxg3 23.Kg2 
(O 23.Jg2 Sxf2 24.Sf4 Sxe1 25.Kxe1 g5 můžeme pouze mluvit: hra skončila!) 
23. …Sxh4 24.Se3 Df3+ 25.Kh2 
(V případě 25.Kg1 přijde 25. …Dg4+ 26.Kf1 (26.Kh2 Vf3!) 26. …Dh3+ 27.Ke2 Sxf2! 28.Sxf2 
Vxf2+! 29.Kxf2 Dh2+ s výhrou) 
25. …Se7 
(Rychlejší bylo 25. …Vf5 26.De2 Sg3+! 27.Kg1 (27.fg Vh5+ 28.Kg1 Vh1 mat) 27. …Sh2+! 
28.Kxh2 (28.Kf1 Dh3 mat (28. …Dh1 mat)) 
26.Kg1 Vf6 27.Kf1 Dg4 28.Dd1 Vf3 29.Vc1 Dh3+ 
(29. …Dh3+ 30.Ke2 Vxe3+! 31.fe Dg2 mat) 
 
 



Po přečtení tohoto článku jsem se začal o Maxe Weisse zajímat. 
 
Nejprve jsem šáhl po Malé šachové encyklopedii (Olympia a Šport, 1989), ale ouha, tady o 
Weissovi není zmínka … 
 
Úspěšnější jsem byl v Karpovově encyklopedickém slovníku (Sovětská encyklopedie Moskva, 
1990) pod heslem Maks Vajs: 
 
Max Weiss (Miksa Weiss) 
rakouský šachový mistr a autor šachových knih. Narodil se v Seredi. Šachy jej naučil otec, 
obchodník, který v rámci své činnosti často navštěvoval vídeňské kavárny. Přestěhoval se s rodinou 
do Vídně, ještě když byl student gymnázia. Jeho krátká, ale zářivá šachová kariéra začala na turnaji 
v Grazu (1880), ve kterém získal první místo. V roce 1882 se zúčastnil velmi silného turnaje, ve 
kterém obsadil 10. místo mezi 18 účastníky. Mezi šachovou elitu vstoupil na turnaji v Hamburgu 
(1885), ve kterém obsadil druhé místo. V dalším turnaji ve Frankfurtu (1887) dělil 2.-3. místo. 
V Bradfordu (1888) dělil 6.-7. místo. Největšího úspěchu dosáhl v New Yorku (1889), jehož vítěz 
coby kandidát měl právo sehrát zápas s Wilhelmem Steinitzem. V turnaji si rozdělil první místo 
s Michailem Čigorinem, v osobním střetnutí skončily všechny čtyři partie remízou, a tak získal Max 
Weiss právo vyzvat Steinitze o titul mistra světa. Nicméně, Max Weiss nechtěl hrát zápas a 
pokračovat v profesionální šachové kariéře, dal přednost zaměstnání ve vídeňské Rothschildově 
bance. Poté pouze zřídka hrál v turnajích, zvítězil ve Vídni (1890) a v roce 1895 byl druhý. 
V zápase v roce 1885 porazil Georga Marca (+5-1=1). Byl představitelem tzv. Vídeňské šachové 
školy a jeho partie jsou dodnes skvělou ilustrací Steinitzovy poziční teorie. Zemřel ve Vídni 14. 
března 1927. „Šachy – to je léčivá náplast v tisících bodnutí osudu“ – Max Weiss 
 
V Šachovém slovníku (FiS Moskva, 1964)  je zmínka pod heslem Vejs: 
 
Vejs (Weiss), Max (1857-1927) – rakouský mistr, jeden ze zakladatelů a výrazných představitelů 
vídeňské šachové školy.  
Po skromném šachovém mezinárodním debute ve Vídni 1882 a Norimberku 1883 dosáhl velkých 
úspěchů v Hamburgu 1885 (2.-6.), Frankfurtu nad Mohanem 1887 (2.-3.), Bradfordu 1888 (6.-7.) a 
New Yorku 1889 (1.-2. s Čigorinem; všechny čtyři partie dodatečného zápasu skončily remízou). 
Později se zúčastnil pouze ve vídeňských turnajích. V roce 1895 vyhrál zápas s Marcem (+5, -1, 
=1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na internetu najdeme ve Wikipedii pod titulkem Max Weiss: 
 
Max Weiss 

Max (Miksa) Weiss (21. července 1857, Sereď, nyní Slovensko, dříve Szered, Uhry - 14. března 
1927, Vídeň) byl rakouský šachový mistr, jeden z předních hráčů konce 19. století. 
 
Život 
Weiss se narodil v Horních Uhrách v rodině drobného židovského obchodníka,[1], ale přestože 
prakticky celý život prožil ve Vídni, díky místu narození jej za svého hráče považují někdy i 
Maďaři. Ve Vídni Weiss nejprve studoval matematiku a fyziku na univerzitě a od roku 1905 zde 
pracoval jako úředník Rothschildovy banky.[2] 
Šachy se Weiss naučil hrát ve dvanácti letech od svého otce[1] a koncem osmdesátých let 19. století 
byl považován za jednoho z nejlepších světových hráčů. Nikdy se však nestal šachovým 
profesionálem a svou šachovou kariéru obětoval postavení bankovního úředníka. Po roce 1899, kdy 
se dostal na vrchol své šachové kariéry, přestal hrát na šachových turnajích v cizině a zúčastňoval 
se jen některých, co byly pořádány ve Vídni. Později se věnoval psaní šachových publikací. 
 
Weissovy šachové výsledky 

• první místo (společně s Adolfem Schwarzem a Johannesem von Minckwitzem) na turnaji ve 
Štýrském Hradci roku 1880 (celkem se zúčastnilo osm hráčů),[3] 

• desáté místo ve Vídni roku 1882 (celkem osmnáct hráčů, zvítězil Wilhelm Steinitz společně 
se Simonem Winawerem), přičemž Weiss na turnaji dvakrát porazil čtvrtého Johanesse 
Zukertorta,[4] 

• desáté místo v Norimberku roku 1883 (celkem devatenáct hráčů, zvítězil Simon Winawer, 
ale Weiss jej na turnaji porazil),[5] 

• druhé až šesté místo (společně s Josephem Henrym Blackburnem, Jamesem Masonem, 
Bertholdem Englischem a Siegbertem Tarraschem) na turnaji v Hamburku roku 1885 
(celkem osmnáct hráčů, vyhrál Isidor Gunsberg),[6] 

• druhé až třetí místo (společně s Josephem Henrym Blackburnem) na turnaji ve Frankfurtu 
roku 1887 (celkem dvacet jedna hráčů, vyhrál George Henry Mackenzie),[7] 

• šesté až sedmé místo (společně s Josephem Henrym Blackburnem) v Bradfordu roku 1888 
(celkem sedmnáct hráčů, vyhrál Isidor Gunsberg),[8] 

• vítězství na Šestém americkém kongresu roku 1889 v New Yorku společně s Michailem 
Ivanovičem Čigorinem v konkurenci dvaceti hráčů.[9] Jde o nejvýznamnější Weissův 
turnajový výsledek, díky kterému se Weiss dostal mezi absolutní světovou špičku. Turnaj se 
hrál dvojkolově a po třiceti osmi kolech (při remíze se partie musely opakovat) měl s 
Čigorinem shodně 29 bodů. O vítězství měl rozhodnout tie-break, který však skončil 
nerozhodně 0:0 (=4)[10] a organizátoři poté přiřkli vítězství oběma hráčům. Weiss absolvoval 
tento turnaj v nevídané formě. Sehrál v New Yorku 48 partií s výsledkem (+24 –4 =20), byl 
tedy jen čtyřikrát poražen.[1] 

• vítězství na turnaji ve Vídni roku 1890 v konkurenci devíti hráčů.[11] 
• druhé místo na turnaji ve Vídni roku 1895 (celkem devět hráčů, zvítězil Georg Marco)[12], v 

zápase v tom samém roce však Weiss Marca přesvědčivě porazil 5:1 (=1).[10] 
 

Weissova publikační činnost 
• Caissa Bambergensis (1902), sbírka šachových problémů, 
• Schach-Meistersteich (1918), 
• Kleines Schachspiel Lehrbuch (1920). 
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Externí odkazy 
• (anglicky) Max Weiss na stránce ChessGames.com 
• (česky) http://www.penzi.estranky.cz/clanky/sachovi-velmistri/max-weiss 

 
 
Fotografie bohužel schází, takže si musíme vypomoct jinými stránkami Internetu: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na stránkách, které se zabývají Edo ratingem nalezneme: 
 

Weiss, Miksa 
 

 



 

Ratings  

Year       Rank   Edo   Dev.   Games  
1880  18  2485 (54) 11 
1881  20  2489 (50) 0 
1882  20  2493 (36) 39 
1883  25  2503 (40) 17 
1884  12  2538 (47) 0 
1885  8  2574 (43) 17 
1886  5  2585 (46) 0 
1887  4  2596 (39) 20 
1888  5  2581 (38) 16 
1889  5  2599 (32) 60 
1890  6  2603 (42) 15 
1891  7  2599 (54) 0 
1892  6  2594 (59) 0 
1893  6  2590 (59) 0 
1894  6  2586 (54) 0 
1895  7  2582 (43) 22 
1896  11  2557 (42) 34 
1897  16  2544 (60) 0 
1898  16  2531 (72) 0 
1899  16  2518 (82) 0 
1900  17  2505 (91) 0 
1901  16  2492 (98) 0 
1902  22  2478 (104) 0 
1903  30  2465 (109) 0 
1904  33  2452 (114) 0 
1905  42  2439 (119) 0 
1906  42  2426 (123) 0 
1907  50  2413 (126) 0 
1908  54  2400 (129) 0 
1909  65  2387 (132) 0 
1910  79  2374 (135) 0 
1911  91  2361 (137) 1 

 

Rating table notes  

Biographical data 
Name: Weiss, Miksa   
   Also known as: Max Weiss 
Born: 21 July 1857 
Died: 14 Mar. 1927 
  
Notes: 
There was also a Max Ignaz Weiss, 1870-1943. 
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Match data  (f=formal; c=casual; s=soft) 
Shipley, W.P. - Weiss, M. 1889         (c)     1   -    0  
Weiss, M. - Newman, C.J. 1889         (c)     1.5   -    1.5 
Weiss, M. - Martinez, C.S. 1889         (c)     2   -    1  
Weiss, M. - Robinson, A.K. 1889         (c)     0.5   -    0.5 
Weiss, M. - Voigt, H.G. 1889         (c)     2   -    1  
Weiss, M. - Marco, G. 1895         (f)     5.5   -    1.5 

 



 

Tournament data 

Graz 1880     Graz Tournament     4.5  / 7     
   Weiss, M. - Schwarz, A.     0.5 - 1.5            

   Weiss, M. - von Minckwitz, H.     1 - 1            

Vienna 1882 (1)     Vienna Chess Club Tournament     3.5  / 8     
Vienna 1882 (2)     Vienna International Tournament     13.5 / 31    

Nuremberg 1883 (5)     
3rd German Chess Federation Congress - 
Meisterturnier     

8  / 17    

Hamburg 1885 (6)     
4th German Chess Federation Congress - 
Meisterturnier     

11.5 / 17    

Frankfurt 1887 (4)     
5th German Chess Federation Congress - 
Meisterturnier     

13.5 / 20    

Bradford 1888 (1)     
British Chess Association Tournament - Master 
Section     

10  / 16    

New York 1889 (2)     6th American Chess Congress     32.5 / 45    
   Weiss, M. - Chigorin, M.I.     2 - 2            

Vienna 1890     1st Kolisch Memorial Tournament     11  / 15    
Vienna 1895     Vienna Championship     10.5 / 15    
Vienna 1896 (1)     Vienna Championship     15.5 / 22    
Vienna 1896 (2)     Vienna Chess Club Tournament     5  / 12    
Berlin or Vienna (?) 1911    Berlin - Vienna Match            
   Weiss, M. - Lasker, B.     0.5 - 0.5            

 
 
 
 
 
 
O turnaji v New Yorku 1889 jsou k dispozici např. tyto články: 

NEW YORK 1889 AND 1924 

The world championship match between Steinitz and Zukertort in 1886 had stimulated the 
interest for chess in the USA. Ellsworth, Schubert and Steinitz prepared a proposal for the 
Sixth American Chess Congress. The main event would be a double round tournament of 
twenty players. A world championship match should follow. When the required sum of 
$5000 became available in 1888, the tournament was scheduled for the next year. Steinitz 
and Chigorin played their first world championship match in Havana from 20 i until 24 ii 
1889. Steinitz won with 10½-6½.  
New York 1889 started a month later. Steinitz withdrew as participant, much to the horror 
of the organising committee, but he remained available for organising tasks and as author 
of the tournament book. Participants were ten Europeans (Bird, Burn, Blackburne, 
Chigorin, Gossip, Gunsberg, Mason, Pollock, Taubenhaus and Weiss) and ten Americans 
(DG Baird, JW Baird, Burille, Delmar, Hanham, Judd, Lipschütz, MacLeod, Martinez and 
Showalter). Six games per week were played at 8 Union Square from 1-5 and 7-11 PM. A 
time limit of 15 moves was regulated by stop-clocks. Draws counted as half a point in the 
first cycle of nineteen rounds, but had to be replayed once during the second cycle. The 
tournament would last from 25 iii until 27 v 1889.  

pgn-file of New York 1889 (46 games)       zip-file of CBase-files of New York 1889 



 
Max Weiss plays with Mikhail Chigorin. 

The large Isidor Gunsberg watches in the middle. Lipschütz stands behind him. 
  
Results of the seven prize winners 
              1  2  3  4  5  6  7      Others 
1 Weiss      ** 1½ ½1 ½1 ½0 10 ½½  7  +  22  =  29   I/II   $875 
2 Mason      0½ ** ½0 0½ 11 01 11  6½ +  15½ =  22   VII    $200 
3 Lipschütz  ½0 ½1 ** ½1 01 01 0½  6  +  19½ =  25½   VI     $300 
4 Gunsberg   ½0 1½ ½0 ** 11 01 ½0  6  +  22½ =  28½   III    $600 
5 Chigorin   ½1 00 10 00 ** ½1 11  6  +  23  =  29   I/II   $875 
6 Blackburne 01 10 10 10 ½0 ** 01  5½ +  21½ =  27   IV     $500 
7 Burn       ½½ 00 1½ ½1 00 10 **  5  +  21  =  26   V      $600 

The playoff between Weiss and Chigorin resulted in four draws. 

    
Joseph Blackburne Amos Burn Samuel Lipschütz James Mason 

  
New York 1889 consisted of 38 normal, 8 replay and 4 playoff rounds, all-together 50 
rounds! 
The star of the event was Max Weiss. He won sixteen and drew seven games before the 
first replay round during the second cycle. That day started with a win in 68 moves. 
Thereafter the game against DG Baird was replayed. Weiss achieved a won endgame but 
lost in 113 moves eventually. His accuracy was gone and he lost against Blackburne in 57 



moves the next day. At the end Weiss shared the first prize, because Chigorin caught up 
with him. 
New York 1889 can be regarded as the first candidates’ tournament. The winner had the 
obligation to start a match against Steinitz within a month. ‘Both masters expressed the 
desire not to be compelled to play a championship match’. The Committee decided to 
cancel the event. Weiss returned to Austria. He won the Kolisch Memorial, Vienna 1890, 
without a loss. Thereafter he concentrated on his work for the Rothschild Bank. His solid 
chess precedes the style of Marco, Schlechter and Maróczy. 
The third prize winner Gunsberg was interested in a match against Steinitz in New York. 
First Gunsberg drew a match against Chigorin in Havana at the beginning of 1890 (11½-
11½). Then his challenge was accepted by Steinitz. They played a match at the Manhattan 
Club later that year. Steinitz won with 10½-8½. 
Steinitz extensively wrote about New York 1889 in the International Chess Magazine and 
The Book of the Sixth American Chess Congress, New York 1891. His publications 
showed profound positional insights and limited tactical wit. A match between Steinitz and 
Weiss would have brought together the best positional players of 1889.  
  
Zúženo jen na text, týkající se turnaje v roce 1889. 
V posledním odstavci je uvedeno že o turnaji psal rozsáhle Steinitz ve svém časopise International 
Chess magazíne a v knize The Book of the Sixth Američan Chess Congress, New York 1891 (svého 
času byla k mání v PDF na webu). A že jeho publikace ukazují hluboké poziční chápání a omezují 
taktický důvtip. Neuskutečněný zápas mezi  Steinitzem a Weissem mohl představit nejlepší poziční 
hráče roku 1889.  
 
 
 
Dále pak Wikipedie: 
 

Sixth American Chess Congress (1889) 
The sixth American Chess Congress was held in New York in 1889 (a 20-man double round-robin 
tournament; one of the longest tournaments in history). The event was won by Mikhail Chigorin 
and Max Weiss. Both finished with a score of 29 but Chigorin defeated Weiss in their individual 
game. The top American finisher was S. Lipschütz, who took sixth place (his supporters in the 
Eastern US, tried to push his claim to being US Champion as a result of this tournament; however, 
Lipschütz's claim was not accepted by all). Under rules that reigning World Champion Wilhelm 
Steinitz helped to develop, the winner was to be regarded as World Champion for the time being, 
but must be prepared to face a challenge from the second- or third-placed competitor within a 
month.[4] Mikhail Chigorin and Max Weiss tied for first, and remained tied after drawing all four 
games of a playoff. Weiss was not interested in playing a championship match, but Isidor Gunsberg, 
the third place finisher, exercised his right and challenged Chigorin to a World Championship 
match. In 1890, he drew a first-to-10-wins match against Chigorin (9-9 with five draws). These 
were the same terms (9-9 draw clause) as the first World Championship match between Steinitz and 
Zukertort in 1886. Incidentally, they were also the same match terms that Bobby Fischer would 
insist on for his title defense in 1975. 
 
 
Partie v PGN – v příloze naleznete několik partií, které jsem našel na www. 
Na stránkách www.chessgames.com je pak jeho 167 partií v rozmezí od 1880 do 1911 (jejich 
jednorázové stažení je pouze pro Premium Members �, nám ostatním nezbývá, než stahovat po 
jedné). V odkazu v jednom výše uvedeném článku lze stáhnout 46 vybraných partií. 
 
http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1012457 
 
 
 
 



Ještě si dovolím dodat, že sestavil sbírku Shinkmanových úloh – 240 Schachaufgaben (1903). 
 

 
 


