
Nepřátelství 
Vztahy dvou slavných, zlomené v jedné partii 
Borisov, Šulman – 64-Šachmatnoje obozrenie 
 
 
Dnes probíhá takové množství mezinárodních 
turnajů, že pravděpodobně pouze samotní 
účastníci mohou vysypat z rukávu odpovědi, 
kdo například obsadil první místo v roce 1977 
v Tilburgu, kdo zvítězil v roce 1982 
v Bugojnu nebo kdo byl třetím medailistou 
turnaje v Montrealu v roce 1978. 
 
Podle zákonů dialektiky přechází kvantita 
bezpodmínečně v kvalitu. Narůstá počet 
velmistrů extra-třídy, úroveň šachové hry 
každoročně stoupá … 
 
Ale ve 20. a 30. letech (20. století) bylo 
velkých soutěží málo, ale zato každá z nich 
byla svátkem pro příznivce šachu. Nadlouho 
k sobě poutaly pozornost, mluvili o nich a 
polemizovali mnoho měsíců po jejich 
skončení. A každý skutečný příznivec si 
pamatoval nejenom vítěze turnajů, ale také 
jejich smolaře. 
 
V roce 1928, před 60 lety (článek je z roku 
1988), v německém městě Bad Kissingen 
probíhal jeden z nejsilnějších turnajů 
v historii šachu. Mezi jeho účastníky byl 
bývalý mistr světa Capablanca, budoucí – 
Euwe, kandidáti na světové prvenství různých 
let Tarrasch, Marshall, Bogoljubov, vynikající 
teoretici a praktici šachu Nimcovič, 
Tartakower, Spielmann, Réti … Scházel 
pouze mistr světa Aljechin, který si dovolil 
krátký oddech mezi zápasem s Capablancou a 
neobyčejně triumfálním vystoupením v blízké 
budoucnosti v Bledu a San Remu. Účast 
odmítl také již starý, ale ještě si uchovávající 
vynikající sílu ex-mistr světa Lasker, který se 
od jisté doby vyhýbal hrát ve své vlasti – 
Německu … 
 
Turnaj v Bad Kissingenu dosáhl kulminace 
v devátém kole, ve kterém se hrála hlavní 
partie soutěže, a možná i celého šachového 
roku mezi Bogoljubovem a Capablancou. 
Účastníci a početní diváci měli za to, že právě 
v této partii se hrálo, třebaže ne o formální, 
ale v každém případě o morální právo na 
zápas s mistrem světa Aljechinem. Bad 
Kissingen – první Capablancův turnaj po 
ztrátě mistrovského titulu. Včera ještě 
v aureole slávy a neporaženosti, dnes, 

v podstatě musí vše začínat od začátku. 
Mnozí příznivci jej již stačili „pochovat“. 
Mnozí velmistři jej považovali pouze za 
jednoho z uchazečů. Je pravdou, že samotný 
Capablanca tak neuvažoval. Posílá výzvu 
novému šampiónovi, shání peníze pro 
odvetný zápas. Ale Aljechin, který zná lépe 
než ostatní sílu poraženého šampióna, vůbec 
netouží znovu pokoušet osud. Klade před 
Capablancu řadu překážek, formálně, 
nicméně zcela oprávněných, a dává mu ve 
známost to, že už v každém případě patří 
právo na zápas s ním Bogoljubovovi. 
 
A tak dnes, tři kola před koncem největšího 
mezinárodního turnaje, musí Capablanca 
v jedné partii s Bogoljubovem, který je na 
prvním místě a má na něj náskok jeden a půl 
bodu, dokázat sobě, celému šachovému světu 
a konečně Aljechinovi, že hlavním 
uchazečem o mistrovský titul je a bude on, 
José Raúl Capablanca.  
 
Aby mohli vidět tuto partii, přijeli někteří do 
Bad Kissingenu z jiných měst a dokonce 
zemí. Ale divná věc! Proč mnozí z diváků 
stojí u jiného stolu, kde se hraje partie, která 
nic neřeší, ve své podstatě, dvou outsiderů, 
kteří nezískali do okamžiku vzájemného 
střetnutí ani padesáti procentní úspěšnosti? 
Pravděpodobně proto, že nejzběhlejší 
příznivci vědí: v této partii se potkávají 
šachové antipody, nesmiřitelní nepřátelé 
Siegbert Tarrasch a Aron Nimcovič. Toto 
nepřátelství trvá již čtvrt století, časem 
uhasínající, častěji se zostřující opakovanými 
jízlivými výpady tu jednoho, tu druhého. 
Poprvé se střetli za šachovnicí v roce 1904: 
mladý, teprve začínající svou skvělou dráhu 
Nimcovič a uznávaná veličina, jeden 
z nejsilnějších hráčů světa Tarrasch. Byla to 
volná partie. Tarrasch náhle vyskočil od stolu, 
zkřížil ruce na hrudi a povýšeně pronesl: 
„Nikdy v životě jsem po 10. tahu nestál tak na 
výhru.“ Partie skončila remízou, ale to už 
nemělo význam. Nervní, chorobně samolibý, 
pochybovačný Nimcovič do konce života 
neodpustil Tarraschovi tuto větu, jeho 
ponižujícího tónu. Veličina ještě několik let, 
bez ohledu na skvělé Nimcovičovy úspěchy, 
jako by si jej nevšímala. Nesnesitelná touha 



dohnat Tarrasche, přinutit jej, aby s ním 
počítal, se stalo hlavním stimulem pro 
Nimcoviče v první etapě jeho šachového 
kariéry. Mnohem později v jedné ze svých 
knih Nimcovič napíše: „V období od 1902 do 
1906 jsem objevil … zatím ne Ameriku, ale 
svého „odvěkého nepřítele“. 
 
Do turnaje v Kissingenu sehráli v největších 
světových turnajích 11 partií. A všechna 
jejich střetnutí bez ohledu na postavení 
v turnajové tabulce se vyznačovala 
maximálním napětím. Celková převaha byla 
na straně výrazně mladšího Nimcoviče, který 
vyhrál 4 a prohrál 2 partie. Ale zato 
nejkrásnější vítězství (Petrohrad, 1914) dosáhl 
Tarrasch. Příznivci v očekávaní dalšího 
principiálního souboje dali přednost partii 
Nimcovič – Tarrasch, před hlavní partií 
kissingenského turnaje. 
 
Již první Nimcovičův tah královským pěšcem 
o jedno pole vyvolal hněv 60-letého 
německého velmistra. Siegbert Tarrasch byl 
příliš hrdý a povýšený, aby ukázal 
kolemstojícím, jak je uražený a ponížený 
tímto porušením základů šachu, které vytvářel 
a prohlašoval celý svůj život. 
 
Ovládání centra – alfa a omega, úhelný 
kámen učení Steinitzovo a jeho, Tarraschovo. 
Jak je možné vědomě a dobrovolně se zříkat 
předmětného prostoru šachovnice?! Pravda, 
v tomto turnaji Nimcovič již jednou zahrál 
1.e2-e3, ale to bylo v partii s Rétim, stejně 
smýšlejícího jako Nimcovič, stejným 
opovrhovatelem a buřičem. Ale s ním, 
Tarraschem?! A tahat v průběhu prvních osmi 
tahů dvakrát jedním pěšcem?! A postavit ve 
čtvrtém tahu do samého centra šachovnice 
dámu, kde již příštím tahem byla napadena 
černým jezdcem? Tarrasch nemohl strpět 
celou tu novou, tak zvanou „ultramoderní“ 
školu a její hlavní vůdce Rétiho, Tartakowera. 
Starý velmistr byl přesvědčen: pokud by měl 
stejně let, jako jeho soupeř, Nimcovič by si 
nikdy při vší své drzosti a nestoudnosti toto 
neriskl udělat. Konec konců, byla to výzva. 
Bez ohledu na své sebeovládání, nedovedl 
Tarrasch skrýt podráždění z diváků a kolegů-
velmistrů … 
 
Nimcovič si nikdy neodpíral s potěšením 
podráždit starého pedanta. Jednou 
v polemickém zápalu si dokonce dovolil 
během partie přepnout strunu, dělal tah nebo 

realizoval plán, které sotva byly nejlepšími, 
zato působily na Tarrasche, jako červená 
hadra na býka. Ale právě v daném případě 
v tahu e3 Nimcovič neviděl nic zvláštního, 
dokonce pokud na něj budeme nahlížet 
Tarraschovýma očima.  
 
Černý, bojující o prostor a centrum, svým 
prvním tahem také může zahrát pěšcem o dvě 
pole, ale častěji hraje o jedno: c6, e6, dokonce 
d6 – a vždyť se nic neděje, získává zcela 
přijatelnou pozici. 
 
Mimochodem, i dnes při odpovídající hře 
černého bílý může převést partii do 
francouzské obrany v obráceném gardu. A 
kdo si riskne tvrdit, že francouzská je špatná 
za černého? 
 
… Tarrasch dlouze přemýšlel nad každým 
tahem, dokonce nad těmi, které podle 
Nimcovičova mínění, byly elementární. 
Téměř fyzicky se zdálo, jak obtížné je pro něj 
přijetí toho nebo onoho rozhodnutí. Konec 
konců, projevovala se také celková 
indispozice, na kterou neupozorňoval při 
zahájení turnaje, a věk, a hořkost porážky 
z předešlého kola od Bogoljubova. Obecně 
bylo mnohem rozumnější odmítnout účast 
v turnaji. 
 
Hrdý, samolibý, někdy až domýšlivý, zvyklý 
celý život být v prvých rolích, prožíval 
Tarrasch těžce své nyní již trvalé přebývání 
ve středu, ba i na konci turnajové tabulky. 
Vždy střízlivě a objektivně přemýšlející, věřil 
na zázraky. A to, že takovém věku nemá 
nejmenší šance, chápal stejně dobře jako jiní. 
Ale velká Tarraschova láska k šachu 
navzdory rozumu, navzdory zdravému 
rozumu jej táhla k novým a novým turnajům, 
příštím sportovním neúspěchům. 
 
V Kissingenu hrál bez jiskry, ale dostatečně 
spolehlivě, když udělal v předchozích kolech 
sedm remíz a prohrál pouze jednu partii. Ale 
všech těchto remíz by se Tarrasch zřekl, zdá 
se, nyní za jednu výhru s Nimcovičem – pro 
něj nejnenáviděnějším člověkem a šachistou 
na světě, už tolik let se pokoušejícího jej 
nejenom ponížit, urazit, právě jeho, Siegberta 
Tarrasche, ale také, což je ještě strašnější a 
horší, zničit jeho postuláty, dílo a smysl 
celého jeho života … 
 



…Po 13 tazích se hra prakticky vyrovnala. Po 
provedení tahu se Nimcovič procházel mezi 
šachovými stolky, dívaje se na cizí partie. 
Najednou jej něco zaujalo, zastavil se, podíval 
se mnohem pozorněji, ale nečekaně zjistil, že 
s myslí zaujatou svou vlastní pozicí není 
absolutně schopný ocenit jiné … 
 
Byly udělány ještě dva tahy. Při promýšlení 
16. tahu Nimcovič jasně viděl, že v případě 
správné odpovědi černého se stane remíza 
prakticky nevyhnutelnou. To si při svém 
velmi skromném turnajovém postavení, navíc 
hrající bílými, nemohl dovolit. „Ale vždyť 
jsem měl co dělat s Tarraschem, - napíše pak 
Nimcovič, - cožpak se mohl starý dogmatik 
oprostit od čistě teoretické převahy dvou 
střelců dokonce za cenu nejlepšího tahu. 
Konec konců, pro něj to bylo věci principu 
…“ 
 
Po velmi dlouhém přemýšlení Tarrasch 
nevzal pěšce střelcem, což bylo správné, ale 
pěšcem a ihned se dostal do horší pozice … 
 
Tarrasch a Nimcovič, byli antipody ve svých 
teoretických názorech na šachy, lidsky si byli 
velmi podobní. Oba byli podráždění, 
nesmiřitelní k cizím názorům, stejně 
neochotní ke kompromisům, nezvykle 
vysokého mínění o sobě, fanatičtí v hájení 
svých názorů. Oba bezmezně milovali šachy. 
A pod Tarraschovo prohlášení „Šachy, jako 
láska k hudbě, mají schopnost udělat člověka 
šťastným“ by se mohl plně podepsat také 
Nimcovič. Pravda, možná zde byla jedna 
malá nuance. Nimcovič, i když byl 
profesionálním hráčem, miloval šachy 
nezištně, ale Tarraschovi, povoláním lékaři, 
sloužily ještě také jako prostředek 
uspokojování svých nemalých ambicí. 
 
Kolegové-velmistři dobře znali obtížné 
charaktery jednoho i druhého a chovali se 
k oběma nepříliš mile. Přesto prchlivý, 
nezkrotný, prudký Nimcovič vyvolával velké 
sympatie u kolemstojících, než nepřístupný, 
povýšený Tarrasch. Časem Nimcovičovy 
výstřelky přijímali jako podivínství. Již v roce 
1914 se nepohodl s Aljechinem. Důvod byl 
tak bezvýznamný, že potom ani jeden z nich 
si nemohl vzpomenout, kvůli čemu vznikl 
konflikt. Nicméně se přestali bavit. 
 
Celoruský turnaj v roce 1914, který 
shromáždil nejsilnější šachisty země, skončil 

vítězstvím Aljechina a Nimcovič, kteří si 
rozdělili dvě první místa. Vzhledem k tomu, 
že pouze jeden účastník turnaje mohl hrát 
Mezinárodní petrohradský turnaj, měli sehrát 
zápas na čtyři partie. 
 
Nimcovič v první partii, když se dostal do 
obtížné pozice, nemohl ovládat své nervy. 
Rozčilený, zarudlý, náhle se vytrhnul ze 
svého místa a s křikem vběhl do místnosti 
turnajového výboru: „Jaká opovážlivost! On 
mně řekl „šach“. My spolu nemluvíme, a on 
mně řekne „šach“. Zanechávám hry.“ 
Nimcoviče pracně uklidnili. Během několika 
tahů se vzdal. Při tom kategoricky prohlásil, 
že v následujících partiích nebude 
s Aljechinem sedět u jedné šachovnice. 
Druhou partii hráli, sedíce v různých sálech. 
Tahy soupeřům ohlašoval prostředník, také 
obsluhoval hodiny. Druhou partii vyhrál 
Nimcovič. S ohledem na skandální průběh hry 
bylo rozhodnuto zápas ukončit, považovat jej 
za nerozhodný a do mezinárodního turnaje 
pustit oba dva. 
 
Nimcovič vždy hledal pravdu. Nepřál si jít 
vyšlapanými cestami, nepřál si žít cizím 
uměním, a proto v něm Tarrasch trvale 
vyvolával vztek. Ale zběsile bojující 
s Tarraschovými zákony, nazývaje jej 
dogmatikem a licoměrníkem, si Nimcovič 
sám nevšiml, že rozšiřuje nové zákony, časem 
stejně dogmatické. 
 
…. 16. tah Tarrasche byl chybný z mnoha 
příčin. Černý pěšec, který se přemístil na c5, 
překryl dráhu vlastnímu střelci, reálně oslabil 
pole d5 a hlavně, Nimcovič v těsném souladu 
se svou teorií získal opěrný bod f4, který 
dával možnost provést blokádu celého 
královského křídla černého. „16. tah černého 
úplně zahubil jeho pozici“ – neúprosně 
prohlásil Nimcovič ve svých komentářích 
k této partii. „O tom, že vždy je třeba brát 
pěšcem do středu, doktor tolikrát tvrdil světu, 
že samotnému prostě není milé postupovat 
jinak. Pro mě není tak důležité vyhrát právě 
tuto partii, jako ještě jedou dokázat 
Tarraschovi nesmyslnost jeho postulátů a 
celému světu – životaschopnost mých 
principů …“ 
 
U Tarrasche se obtížně vyvíjely vztahy 
nejenom s Nimcovičem … Mnoho let 
neuznával šachové úspěchy Laskera a halasně 
o tom dával vědět všude, kde jenom byl. 



V roce 1892 přezíravě odmítl výzvu 
budoucího mistra světa k zápasu. „Pokud 
chtěl Lasker prověřit svou kvalitu hry, - 
napsal v jedněch německých novinách, - 
neměl se vyhýbat účasti v turnaji 
v drážďanském turnaji, kde měl možnost 
změřit síly s mnoha šachisty, a taktéž se 
mnou“. A později: „Bez zkušeností ve velkém 
turnaji neměl žádné oprávnění srovnávat se se 
mnou, vítězem tří za sebou mezinárodních 
turnajů.“ 
 
Když Lasker vyhrál zápas o mistra světa, 
dovolil si Tarrasch zvysoka zareagovat o jeho 
úspěchu: „Porážku neutrpěla Steinitzova hra, 
ale jeho roky.“ 
 
Po skončení skvělého turnaje v Hastingsu 
1895 Tarrasch ironicky poznamenal: „Mistr 
světa dokázal, že je také velmi silný hráč.“ 
Ale moudrý filosof Lasker nijak moc 
nereagoval na všechny tyto výpady, dával 
přednost dokázat hrou svou sílu Tarraschovi i 
všem ostatním. Nimcovič podobnou výdrží 
nevládl. A urážku od Tarrasche si pamatoval 
po celý život … 
 
Od 22. do 24. tahu Nimcovič vyměnil místa 
jezdce a střelce, prakticky využívaje body e3 
a f4 jako blokádová pole. Po 29. tahu si 
Tarrasch, pravděpodobně, poprvé v partii 
uvědomil obtížnost svého postavení. Záměrně 
odevzdával pěšce na b7, ale počítal, že 
Nimcovič jej ihned vezme jezdcem. V tom 
případě by byly šance černého na remízu 
velmi značné, nyní  jej očekávala dlouhá a ne 
příliš perspektivní obrana … 
 
Nimcovič si náhle vzpomněl na souboj 
s Tarraschem na turnaji ve Vratislavi před 
třemi lety. Profesionální šachisté vysoké třídy 
se během partie často orientují podle 
typových pozic, nebo analogů, vzniklé již 
kdysi v jejich vlastních nebo cizích partiích. 
Ve Vratislavi měl Nimcovič také aktivní věž 
v soupeřově týlu a jezdce, hrozící 
soupeřovým pěšcům. Tehdy partii vyhrál. 
 
Pochybnosti o dnešním úspěchu po 29. tahu 
již neměl. 33. tah bílého Vb8 definitivně 
stanovil Nicmovičovu převahu. Tarrasch se 
opět nadlouho zamyslel. Propočet, kde mu 
kdysi nebylo rovných, probíhal nyní těžce. 
Celou dobu bloudil, začínal odznívá a nijak se 
nemohl zachytit na nějaké průběžné pozici, od 
níž by se snáze propočítávalo dále. A pomoci 

v tomto postavení mohl pouze přesný 
propočet. 
 
Když promyslel skoro půl hodiny, dospěl 
Tarrasch k závěru, že Nimcovič udělal jenom 
na první pohled dobrý tah, že kdyby zahrál 
33,Vxe7+, bylo by nezbytné se ihned vzdát. 
Nepřesnost bílého jakoby vdechla starému 
maestro nové síly a on provedl skvělý manévr 
33. …Sh6! 
 
Bez ohledu na ostrou osobní antipatii, 
Tarrasch a Nimcovič, konec konců, si byli 
vědomi toho, že mezní rozhořčení, které 
vyplývalo na povrch při různých kontaktech 
mezi nimi, ať už jako turnajová partie, 
novinová polemika nebo nějaký obecný 
rozhovor, bylo projevem nepřátelství nikoliv 
prostě mezi dvěma individui, ale mezi vůdci 
dvou směrů .- mezi včerejším a dnešním 
dnem šachu, jak se domníval Nimcovič. 
 
Ale Tarrasch v žádném případě nepovažoval 
své chápání šachu za včerejší den. Sám kdysi 
společně se Steinitzem bránil „starou“ školu 
před nenapravitelnými romantiky poloviny 
XIX. století a nepřál si, aby nyní s ním 
podobnou operaci provedl tento skandální 
Nimcovič. Tarrasch se cítil příliš starý na 
souboje, ano ve XX. století již vyšly z módy, 
ale za jeho mládí lidé věděli, co je třeba dělat 
s panstvem, dovolující si třeba například 
takové vyjádření: „Jestli pocit nepřátelství 
k Tarraschovi bylo vyvoláno osobními 
motivy, tak již nebyl živen jimi, ale tím 
hlubokým antagonismem ideového 
charakteru, jehož existenci jsem tak ostře 
pociťoval od počátku naší známosti. Pro mě 
byl Tarrasch vždy průměrným člověkem; 
pravda, hrál velmi silně, ale všechny jeho 
názory, sympatie a antipatie, a hlavně – 
neumění vytvořit novou myšlenku – vše to 
jasně dokazovalo celou průměrnost jeho 
duševního charakteru. Já, zbožňující genialitu, 
jsem se nikdy nemohl smířit s tím, že lídrem 
vládnoucí školy je průměrnost! …“ 
 
… Ve svých kalkulacích Nimcovič přehlédl 
velkolepou repliku Tarrasche Sh6. V pozici, 
kdy, zdálo se, bylo možné přijímat gratulace, 
bylo nutné nyní začínat od začátku. 
 
„Výborně, doktore! – nedovedl v sobě 
překonat obdiv, pomyslel si Nimcovič. – 
Nakolik jste jako šachista-praktik silnější, 
větší, než učitel a teoretik.“ 



 
Nyní se nadlouho zamyslel Nimcovič. 
Propočítává patnáctitahovou vynucenou 
variantu. Nejprve se zdá, že vede k remíze – 
ke koncovce s pěšcem navíc u bílého, ale 
různobarevnými střelci. Když propočítával 
variantu potřetí, nalézá Nimcovič studiovou 
možnost dostat Tarrasche do zugzwangu. 
„Zajímavé, viděl-li to doktor, když dělal tah 
Sh6? Pravděpodobně. Přece jenom je hráč 
nejvyšších kvalit. Ale na výběr stejně neměl. 
Je to vynucená varianta.“ 
 
Rychle probíhají tahy od obou stran. Jak 
Nimcovič, tak Tarrasch chápou: bílý musí 
vyhrát. Tarrasch „zoufale“ (právě tak nazve 
pak Nimcovič jeho obranu) čelí 
nevyhnutelnému. Ale zachránit partii již není 
možné. Pokračuje ještě 33 tahů. Nimcovič 
vyhrává. 
 
Dochovala se skupinová fotografie účastníků 
turnaje v Kissingenu. Vedle Capablancy, na 
kraji, sedí Nimcovič, a na druhé straně od 
Kubánce, se zkříženýma rukama a s lehce 
přimhouřenýma očima, se dívá do kamery 
Tarrasch. Pouze jeden šachista na historickém 
snímku se nedívá do objektivu, ale stranou – 
na doktora Tarrasche. Je to Nimcovič a z jeho 
pohledu lze vyčíst mnohé … 
 
Ani Tarrasch, ani Nimcovič, samozřejmě, 
tehdy nevěděli, že to bylo jejich poslední 
střetnutí za šachovnicí. Siegbert Tarrasch 
zemřel v roce 1934 a v roce 1935, přeživší jej 
o rok (i když byl mladší téměř o čtvrt století), 
zemře Aron Nimcovič. 
 
Nepřátelství a soupeření dvou vynikajících 
šachistů sehrálo výjimečnou roli nejenom 
v jejich osobních osudech („Ne bylo-li by 
pocitu nepřátelství ve vztahu k Tarraschovi, 
nikdy bych se nenaučil pořádně hrát šachy“ – 
přiznal se Nimcovič), ale také celkově 
obohatilo šachy. 
 
Jejich šachové osudy, jakož i charaktery, byly 
nějak podobné: ani ten, ani onen se nestali 
mistrem světa, i když oba k tomu byli velmi 
blízko. Něčeho se jim nedostávalo: filosofické 
šíře a pružnosti Laskera, artistické jemnosti 
hry Capablancovy, fantastické zaujetí a 
práceschopnost Aljechina, a možná i prostého 
štěstí, bez něhož nemůže mít úspěchy 
dokonce nikdo. Ale stejně svým významem 
pro šachy, svým vkladem do teorie a praxe 

jak Tarrasch, tak Nimcovič mohou být 
postaveni do jedné řady s mistry světa, ani 
trochu níže. 
 
A copak hlavní partie turnaje Bad Kissingen 
Bogoljubov – Capablanca? Skončila skvělým 
vítězstvím Kubánce, ale nic mu nepřinesla 
kromě morálního uspokojení. Capablancovi 
se tak nepodařilo předstihnout Bogoljubova 
v turnaji, ani se mu nepodařilo sehrát druhý 
zápas s Aljechinem. 
 
Začátkem 40. let, ve snaze dostat se 
z fašistické Evropy, posílá mu sám Aljechin 
výzvu. Ale nemocný, ztrativší zájem nejenom 
o šachy, ale také o život, Capablanca odmítá a 
brzy umírá, aniž by získal zpět titul mistra 
světa. 
 
 
NImcovič-Tarrasch 
Bad Kissnigen, 1928 
 
1. e3 e5 2. Jc3 d5 3. d4 exd4 4. Dxd4 Jf6 5. 
e4 Jc6 6. Sb5 Sd7 7. Sxc6 Sxc6 8.e5 Je4 9. 
Jxe4 dxe4 10. Je2 Se7 11. Se3 Dxd4 12. 
Jxd4 Sd7 13. O-O O-O 14. Vfe1  

 
14. …c5 15. Je2 f5 16. exf6  

 



16. …gxf6 17. Jf4 Vf7 18. Vad1 Sf8 19. Vd2 
Ve8 20. h3 Sc6 21.Ved1 Vfe7 22. Jd5 Vf7 
23. Sf4 Vc8 24. Je3 f5 25. Jc4 Vf6 26. Ja5 
Se8 27. Vd8 Vxd8 28. Vxd8 Kf7  

 
29. Vb8 b6 30. Jc4 Ve6 31. Vb7+ Ve7 32. 
Jd6+ Ke6 33. Vb8 Sh6  

 
34. Sxh6 Kxd6 35. Sf8 Kc7 36. Va8 Kb7 37. 
Vxa7+ Kxa7 38. Sxe7 Kb7 39. Kh2 c4 
40.Kg3 Kc8 41. Kf4 Kd7 42. Sb4 Ke6 43. 
Sc3 Sd7 44. g3 b5 45. Kg5 Kf7 46. h4 Sc8 
47.Kh6 Kg8 48. b3 cxb3 49. cxb3 f4 50. gxf4 
Sd7 51. Kg5 Kf7 52. f5 Sc6 53. Kf4 Ke7 54. 
Ke5 Se8 55. Kxe4 Sc6+ 56. Ke5 Se8 57. Kd5 
Sf7+ 58. Kc5 Se8 59. Se5 Sd7 60.Kb6 Kf7 
61. f6 Se8 62. f4 Ke6 63. Ka6 Kf7 64. b4  
Ke6 65. a4 bxa4 66. b5 
Černý vzdal. 
 

 

 
 



 
Vítězná partie Sigberta Tarrasche s Nimcovičem – motiv oběti dvou střelců, kdy Nimcovič druhou 
oběť odmítne a jeho král je hnán přes celou šachovnici, aby dostal mat v hloubi soupeřovy pozice. 
 
Nimcovič – Tarrasch, 1914 
1. d4 d5 2. Jf3 c5 3. c4 e6 4. e3 Jf6 Přehozením tahů vzniklo postavení symetrické varianty 
Tarraschovy obrany. Zbývá přidat tahy Jb1-c3 a Jb8-c6. Ale Nimcovič nepspěchá vyvést dámského 
jezdce a později jej vyvine na d2. 5. Sd3 Jc6 6. O-O Sd6 Výměny v centru – 6. …cd 7.ed vedly k 
pozici s izolovaným pěšcem d4. Tarrasch neustále volil obranu, nesoucí jeho jméno – 1.d4 d5 2.c4 
e6 3.Jc3 (nebo 3.Jf3) 3. …c5 – a ochotně šel na izolaci svého centrálního pěšce. Hrát proti 
“izlolátorovi” nechce. 7. b3 O-O 8. Sb2 b6 9. Jbd2 Nimcovič jako prvý narušuje figuovou a poté I 
pěšcovou symetrii. 9. …Sb7 10. Vc1 Při vývinu jezdce na d2 a fianketování dámského střelce 
zasluhuje pozornost plán s 10.Je5. 10. …De7 11. cxd5 exd5 12. Jh4 g6 13. Jhf3 Jezdec vyvolal 
oslabení pozice krále po tahu g7-g6 (všimněte si střelce b2) a vrací se na své místo. 13. …Vad8 
Předčasné by bylo 13. …Je4 s ohledem na 14.dc a pokud 14. …bc, tak 15.Sxe4 de 16.Jxe4 Dxe4 
17.Dxd6, po čemž dobere bílý ještě pěšce c5. 14.dxc5 bxc5 “Visící” pěšci “c” a “d” jsou silní, nebo 
slabí? (Poznamenáme, že “visícími” je nazýváme proto, že vedlejší sloupce jsou volné a pěšci 
jakoby visí v prostoru.) Víceméně slabí, protože musí být chráněni figurami (postup jednoho z nich 
ihned oslabí pole, nacházející se před druhým). Zpravidla jsou při tom výměny figur výhodné pro 
stranu, hrající proti “visícím” pěšcům. Nicméně otevřené sloupce a potenciální možnost tahem d5-
d4 zahájit kombinační akce proti královskému křídlu (a také bodu e3) dávají černému určité 
protišance. 15. Sb5 Z pozičního hlediska je tah zcela oprávněný: bílý naplánoval 16.Sxc6 Sxc6 
17.b4. A z taktického? … 15. …Je4 16. Sxc6 Sxc6 17. Dc2 Ukazuje se, že na 17.b4 je černého 
nejsilnější odpovědí 17. …Sb5 (18.Ve1 cb; 18.bc Jxc5 19.Ve1 Jd3). 17. …Jxd2 18. Jxd2 d4! Úvod 
ke kombinaci, které obletěla světový šachový tisk. Černému se naskytla výhododná možnost otevřít 
střelci c6 diagonálu. Přičemž, tento tah by následoval I na 18.Dxd2. 19. exd4 Kdyby Nimcovič 
věděl, co jej očekává, tak by určitě dal přednost 19.e4. Při rozboru variant následujícího útoku 
obrátí čtenář pozornost také na tah 19.Ve1, provokující oběť za podmínek nesrovantelně 
výhodnějších pro bílého. 19. …Sxh2+ Kdo nezná skvělou partii Lasker-Bauer (Amsterodam, 1889) 
s obětí střelců na h7 a g7! Samozřejmě ji znal také Nimcovič. Ale v tom je obtížnost (a zajisté 
půvab!) šachu, že znalost cizích chyb negarantuje dělání vlastních … A ještě. Máme před sebou 
poměrně řídký případ, kdy znalost nejenom nepřináší užitek, ale dokonce škodí. Pokud by Tarrasch 
neznal klasické dědictví, možná by namísto 19. …Sxh2+ nalezl by jinou, ne tak skvělou, ale 
přesvědčivou cestu k výhře: 19. …Sxg2! 20.Kxg2 (na 20.dc rozhodne 20. …Dg5) 20. …Dg5+ 
21.Kf3 (pokud 21.Kh3, tak 21. …Dh5+ a na 21.Kh1 přijde 21. …Df4) 21. …Vfe8! 22.Vg1 Df4+ 
23.Kg2 Ve2 a bílý by se musel vzdá dříve, než v partii. 20. Kxh2 Dh4+ 21. Kg1 Sxg2! 22. f3 
Druhou oběť nelze přijmout. Na 22.Kxg2 vyhrává 22. …Dg4+ 23.Kh1 Vd5. Aby se ubránil matu, 
musí bílý odevzdat dámu, nicméně po 24.Dxc5 Vh5+ 25.Dxh5 Dxh5+ 26.Kg1 Dg5+ dobírá černý 
jezdce a bez obtíží vyhraje. 22. …Vfe8! Ne 22. …Dg3 kvůli 23.Je4. Ale nyní tento tah nehrozí. 23. 
Je4 Jestli 23.Kxg2, tak 23. …Ve2+. 23. …Dh1+ 24. Kf2 Sxf1 Materiální převaha je již na straně 
černého, protože bílý nemůže brát střelce: 25.Vxf1 Dh2+ a 26. …Dxc2. Nicméně hra nekončí … 
25. d5 Pokus “zdvojit” dámu a střelce a vytvořit hrozby po dlouhé diagonále. 25. …f5! 26. Dc3 

Dg2+ 27. Ke3 viz diagram 27. …Vxe4+!  52-letý Tarrasch 
vede boj s neobvyklou energií. 28.fxe4 f4+ Bílý král se pod 
ozbrojeným doprovodem ubírá do nepřátelského tábora. 
Elegantní mat, který dostane, je nesrovnatelný s “hrubým” tří 
tahovým matem: 28. …Dg3+, 29. …Df2+ a 30. …De2 mat.   
29. Kxf4 Vf8+ 30. Ke5 Dh2+ 31. Ke6 Ve8+ 32. Kd7 Sb5#  
Porota petrohradského turnaje, přisuzující zvláštní cenu “za 
krásu”, si musela lámat hlavu při volbě mezi dvěma adepty. 
Tarraschovým konkurentem byl Capablanca, který skvěle 
porazil Bernsteina. I když Tarraschova kombinace vypadá 
složitější, kvůli typovému mechanizmu obětí na h2 a g2 
(“existence předchůdce”, jak se vyjadřují šachoví skladatelé) 
dostal přednost Kubánec. 

(Nejštadt – Siegbert Tarrasch) 



Statistika vzájemných střetnutí Tarrasch vs Nimcovič: 
 

 
 
Zdroj: www.chessgames.com 
 
 
V roce 1986 vydalo nakladatelství Fizkultura i sport překlad knihy Raymonda Keena – Aron 
Nimcovič. Ve druhé kapitole – Beseda s Bentem Larsenem – vypichuje Keene čtyři oblasti: 
předchůdci formování Nimcovičových myšlenek, jeho spor s Tarraschem, „je to systém?“ a poziční 
témata v Nimcovičových pracích a partiích. Nás zajímá druhá oblast. 
 
2. Konflikt s Tarraschem 
 
Nepřátelství Nimcoviče s Tarraschem je obecné známé. Z knihy „Jak jsem se stal velmistrem“ 
víme, že do roku 1914 soupeření s velkým doktorem Siegbertem Tarraschem, „turnajovým mistrem 
světa“ (tak nazvali Tarrasche v roce 1907 po vítězství na turnaji v Ostende), stimulovalo šachový 
růst Nimcoviče. Nevraživost dvou nejlepších šachistů vůči sobě se projevovala v tom, že jejich 
střetnutí za šachovnicí se vyznačovaly zvláštní ostrostí. Mnohé získávaly širokou (možná, až příliš 
širokou) popularitu. První partie mezi nimi skončila remízou, byla podrobně prokomentovaná 
samotným Nimcovičem v „Můj systém“. Jedna, s tahem 3.e5 ve francouzské obraně, ve které 
vyhrál Nimcovič, je obsažena v kapitole o zahájení (v Keenově knize). Níže jsou uvedeny všechny 
ostatní rezultativní partie mezi Nimcovičem a Tarraschem. Z přiložené tabulky je vidět, že 
Nimcovič vyhrál více soubojů, ale pocta nejkrásnějšího vítězství patří Tarraschovi – mám na mysli 
jejich partii v Petrohradu (1914). 
Tabulku neuvádím – přehled je výše z www.chessgames.com. 
 
Tarrasch-Nimcovič 
Hamburk, 1910 
1. d4 d5 2. Jf3 e6 3. c4 c5 4. e3 Jf6 5. Jc3 
Jc6 6. Sd3 Sd6 7. O-O O-O 8. b3 b6 9. Sb2 
Sb7 10. De2 dxc4 11. bxc4 cxd4 12. exd4 
Vc8 13. Vad1 Jb4 14. Sb1 Sxf3 15.gxf3 Sb8 
16. a3 Dc7 17. f4 Dxf4 18. f3 Jc6 19. Je4 

Vfd8 20. Kh1 Je7 21. Sc1 Dc7 22. Jxf6+ 
gxf6 23. Dg2+ Jg6 24. Sa2 Kh8 25. f4 Jh4 
26. Dh3 Jf5 27. d5 
Silnější je 27.Sb2!, připravuje Df3. „Dále je 
zajímavé sledovat, jak černý na „dynamiku“ 
odpovídá „statikou“, maximálně brzdí a 
blokuje pěšce c4 a d5“ (A. Nimcovič).  
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27. …Vg8 28.Sb2 Vg6 29. Vg1 Vcg8 30. 
Vxg6 Vxg6 31. Vf1 Dc5 32. Df3 Sd6 33. Df2 
Dxf2 34. Vxf2 Sc5 35. Vg2 Kg7 36. Vxg6+ 
hxg6 37. Kg2 Sd4 38. Sc1 Se3 39. Sxe3 
Jxe3+ 40. Kf3 Jf5 41. Sb1 Jd6 42. Sd3 e5 
43. Kg4 f5+ 44. Kg3 f6 45. h4 Kf7 46. Se2 
Je8 47. Kf3 
Ke7 48. Ke3 Jg7 49. Sf3 Kd6 50. Sd1 Jh5 
51. fxe5+ fxe5 52. Kd3 Kc5 53. a4 Jf6 54. 
Se2 Je8 55. Kc3 Jd6 56. Sf1 e4 57. Kd2 f4 
58. Kc3 f3 bílý vzdal 
 
Nimcovič-Tarrasch 
San Sebastian, 1911 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. d4 exd4 4. Jxd4 Jf6 5. 
Jxc6 bxc6 6. Sd3 d5 7. exd5 cxd5 8. O-O 
Se7 9. c4 O-O 10. cxd5 Jxd5 11. Se4 Se6 12. 
Jc3 Jxc3 13. bxc3 Dxd1 14.Vxd1 Vad8 
(převahu má černý) 15. Se3 c5 16. Sf3 Vxd1+ 
17. Vxd1 Vb8 18. h3 Vb2 19. Sd5 Sxd5 20. 
Vxd5 Vxa2 21. c4 (21.Sxc5? Va5) Va1+ 22. 
Kh2 Va5 23. f4 f6 24. Kg3 Kf7 25. Kf3 a6 
26. h4 Va4 27.Sxc5 Vxc4 28. Sxe7 Kxe7 29. 
Vh5 h6 30. Va5 Vc6 31. Kg4 Vb6 32. f5 Kf7 
33. Kh5 g6+! 34. Kxh6 (34.fg+ Kg7 35.Va2 
Vb5+ 36.Kg4 h5+ 37.Kf3 a5 a Kxg6 
s evidentními výsledky za černého) 34. 
…gxf5 35. Vxf5 Udržet partii bylo možné 
také prostřednictvím 35.Vc5 f4 36.Vc7+ Ke6 
37.Kg6. 35. …Vb8 36. Kh5?? (36.Kh7 Vb5 
37.Vxb5 ab 38.g4! s remízou) 36. …Vb5 37. 
Kg4 Vxf5 38. Kxf5 a5 39. Ke4 f5+ bílý vzdal 
(40.Kd3 f4 41.Kc4 Kg6). 
 
Nimcovič-Tarrasch 
Petrohrad, 1914 
1. d4 d5 2. Jf3 c5 3. c4 e6 4. e3 Jf6 5. Sd3 
Jc6 6. O-O Sd6 7. b3 O-O 8. Sb2 b6 9. Jbd2 
Sb7 10. Vc1 De7 11. cxd5 (11.De2!?)  11. 
…exd5 12. Jh4 g6 13. Jhf3 Vad8 14.dxc5 
bxc5 15. Sb5 Je4 16. Sxc6 Sxc6 17. Dc2 
Jxd2 18. Jxd2 „Stráž královských komnat 
opouští svůj post, domnívaje se, že 19.Dc3 je 
silnou hrozbou“ (S.Tartakower). Pokud 
18.Dxd2, tak 18. …d4 19.ed Sxf3 20.gf Dh4. 
18. …d4! 19. exd4 (19.Vfe1!) 19. …Sxh2+ 
20. Kxh2 Dh4+ 21. Kg1 Sxg2! 22. f3 
(22.Kxg2 Dg4+ 23.Kh2 Vd5) 22. …Vfe8 23. 
Je4 Dh1+ 24. Kf2 Sxf1 25. d5 (25.Vxf1 
Dh2+ nebo 25.Jf6+ Kf8 26.Jxe8 Dg2+) 25. 
…f5 26. Dc3 Dg2+ 27. Ke3 Vxe4+ 28.fxe4 
f4+ (Qg3+!) 29. Kxf4 Vf8+ 30. Ke5 Dh2+ 
31. Ke6 Ve8+ 32. Kd7 Sb5#  
 

 
 
Nimcovič-Tarrasch 
Karlovy Vary, 1923 
1. Jf3 Jf6 2. c4 c5 3. Jc3 Jc6 4. d4 cxd4 5. 
Jxd4 e6 6. Jdb5 Sb4 7. Sf4 O-O (7. …d5!? 
8.Jc7+ Ke7 9.Jxa8 e5 10.Sd2 d4 11.Jd5+ Jxd5 
12.cd Dxd5 s kompenzací za ztracený 
materiál – idea důvtipného jugoslávského 
analytika Velimiroviče. Nicméně 10.Sb5! ji 
možná vyvrací) 8.Sd6 Sxd6 9. Jxd6 Je8 (9. 
…Da5 10.e3 a6 11.Se2 s převahou bílého, 
Polugajevskij-Gligorič, Bělehrad, 1969). 10. 
e3 Db6 11. Vb1 Je5 12. Jxe8 Vxe8 13. Se2 
Dc6 (počátek neúspěšného plánu. Černý měl 
vyvinout své dámské křídlo, i když i v tomto 
případě by zůstával s horší pozicí) 14. O-O! 
Jxc4 15. Vc1 d5 16. b3 Jd6 17. Jb5 Jxb5 18. 
Vxc6 bxc6 19. Dc2 Sd7 (nominálně má černý 
dostatek materiálu za dámu, ale jeho figury 
stojí pasivně a černá pole jsou velmi slabá). 
20. Sxb5 cxb5 21. Dc7 Ved8 22. Db7 a5 23. 
Vc1 Vab8 24. Da7 Va8 25. Db6 a4 26. h3 
axb3 27. axb3 Se8 28. f4 Sd7 29. Vc7 Se8 
30. Kh2 Vdb8 31. Dc5 Vd8 32. Dc3 Vab8 
33. g4 Va8 34.Kg3 Vd7 35. Vxd7 Sxd7 36. 
Dc7 Se8 37. h4 h6 38. h5 Kh8 39. g5 Kh7 
40. De7 Kg8 41. Kf2 Va2+ 42. Ke1 Va8 43. 
Kd2 Vc8 44. Kd3 1-0 
Černý překročil čas. 
 
Nimcovič-Tarrasch 
Vratislav, 1925 
1. Jf3 Jf6 2. c4 c5 3. Jc3 d5 4. cxd5 Jxd5 5. 
d4 cxd4 6. Dxd4 e6 7. e3 Jc6 8.Sb5 Sd7 9. 
Sxc6 Sxc6 10. Je5 Jxc3 11. Jxc6 Dxd4 12. 
Jxd4 Jd5 13. Sd2 Bílý má převahu-hrozí 
obsadit sloupec „c“. 13. …Sc5?! (13. …Se7!) 
14. Jb3 Sb4 (14. …Sb6!, kryje pole c7 proti 
vniknutí) 15. Vc1 Vd8 16. Sxb4 Jxb4 17. 
Ke2 Ke7 18. Vc4 Nyní přijde klasický 
příklad využití prostorové převahy 



Nicmovičem ve věžovo-jezdcové koncovce. 
18. …Ja6 (18. …Jc6 19.Vhc1) 19. Vhc1 Vd7 
20. f4 Vhd8 21. Jd4 f6 22. a4 e5 23. fxe5 
fxe5 24. Jf3 Ke6 25. b4 b6 26. V1c2! 
K tomuto tahu dává Nimcovič tuto přesnou 
poznámku: „Jeden z těch nenápadných tahů, 
které jsou mnohem nepříjemnější pro 
stísněného soupeře, než samotný přímý útok“. 
A dále: „Nejkrásnější tahy ve finálním 
výsledku – tahy vyčkávací!“ 26. …h6 27. h4 
Vd6 28. h5 Vd5 29. Vg4 V5d7 30. Vc6+ 
Vd6 (30. …Kf5 31.Vcg6 s matem) 31. Vg6+  

 
31. …Ke7 (31. …Kd5 32.Vcxd6+ Vxd6 
33.e4+ Kc6 34.b5+) 32. Vxg7+ Kf8 33. Vxd6 
Vxd6 34. Vxa7 Jxb4 35. Jxe5 Ve6 36. Jg6+ 
Kg8 37. Je7+ Kf8 38. Jf5 Jd5 39. g4 Jf4+ 
40.Kf3 Jd3 41. Va8+ Kf7 42. Vh8 Jc5 43. 
Vh7+ Kg8 44. Vxh6 Vxh6 45. Jxh6+ Kf8 
46.Jf5 Jxa4 47. h6 Kg8 48. g5 Kh7 49. Kg4 
Jc5 50. Kh5 Je6 51. g6+ Kg8 52. h7+ Kh8 
53. Kh6 Černý se vzdal. 
 
Nimcovič-Tarrasch 
Bad Kissingen, 1928 
Jejich poslední střetnutí! 1. e3 e5 2. Jc3 d5 3. 
d4 exd4 4. Dxd4 Jf6 5. e4 (přesně taková 
pozice vzniká po 1.e4 Jc6 2.d4 d5 3.ed Dxd5 
4.Jf3 e5). 5. …Jc6 6. Sb5 Sd7 7. Sxc6 Sxc6 
8.e5 Je4 (nebo 8. …Jd7 9.Jf3! Sc5 10.Dg4) 9. 
Jxe4 dxe4 10. Je2 Se7 (10. …Dxd4! 11.Jxd4 
Sd7 a …0-0-0) 11. Se3 Dxd4 12. Jxd4 Sd7 
13. O-O O-O 14. Vfe1 c5 15. Je2 f5 16. exf6 
gxf6? (16. …Sxf6! 17.Vad1 Sg4! 
s rovnováhou – 18.Sxc5 Vfc8 nebo 18.c3 b6). 
17. Jf4 Vf7 18. Vad1 Sf8 19. Vd2 Ve8 20. h3 
Sc6 21.Ved1 Vfe7 22. Jd5 Vf7 23. Sf4 
(výměna stráží. Nimcovič považoval za 
nezbytné blokovat dokonce takové pěšce, 
jako jev daném případě pěšec e4, na tom 
základě, že bílý nemá vlastního pěšce na 
témže sloupci). 23. …Vc8 24. Je3 f5 25. Jc4 

Vf6 26. Ja5 Se8 27. Vd8 Vxd8 28. Vxd8 Kf7 
29. Vb8 b6 30. Jc4 Ve6 31. Vb7+ Ve7 32. 
Jd6+ Ke6 33. Vb8 (v případě 33.Vxe7 Kxe7 
34.Jxf5+ by mohl černý se svojí dvojicí 
střelců projevit houževnatý odpor). 33. 
…Sh6! (hezky se získával střelce v případě 
33. …Kd7 34.Jxf5 Ve6 35.Vb7+ Kc6 
36.Vxh7 Vf6 37.Vc7+ Kb5 38.g4 Sg6 39.Se5 
Vf7 40.Vxf7 Sxf7 41.Sd6!) 34. Sxh6 Kxd6 
35. Sf8 Kc7 (Tarrasch se přesně brání, ale 
přece jenom zůstane bez pěšce) 36. Va8 Kb7 
37. Vxa7+ Kxa7 38. Sxe7 Kb7 39. Kh2 c4 
40.Kg3 Kc8 41. Kf4 Kd7 42. Sb4 Ke6 43. 
Sc3 Sd7 44. g3 b5 45. Kg5 Kf7 46. h4 Sc8 
47. Kh6 Kg8 48. b3 cxb3 49. cxb3 f4 (49. 
…Sd7 50.Sb4 Se6 51.a4 nebo 50. …Se8 
51.Kg5 Sd7 52.Kf6). 50. gxf4 Sd7 51. Kg5 
Kf7 52. f5 Sc6 53. Kf4 Ke7 54. Ke5 Se8 55. 
Kxe4 Sc6+ 56. Ke5 Se8 57. Kd5 Sf7+ 58. 
Kc5 Se8 59. Se5 Sd7 60.Kb6 Kf7 61. f6 Se8 
62. f4 Ke6 63. Ka6 Kf7 64. b4 Ke6 65. a4 
bxa4 66. b5 Černý vzdal. 
 
Zde ještě ona partie uvedená v kapitole 
věnované zahájení: 
 
Nimcovič-Tarrasch 
San Sebastian, 1912 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Jc6 5. Jf3 
Db6 6. Sd3 cxd4 7. cxd4 Sd7 8. Se2 „Čistý“ 
gambit Miller-Barry, vznikající po 8.0-0 Jxd4 
9.Jxd4 Dxd4 10.Jc3 a6!, není za černého 
špatný; není známo, zda má bílý dostatečnou 
kompenzaci za pěšce. Je také možné 10. 
…dxe5, jak se stalo v partii Bisguier-
Westerinen: 11.Ve1 Db8 12.Jxd5 Sd6 13.Dh5 
(silnější je 13.dg4!) 13. …Kf8 14.Jc3 Jf6 
15.Dh4 Sc6 16.Sg5 Se5! a černý vyhrál. 8. 
…Jge7 9. b3 Jf5 10. Sb2 Sb4+  

 
11. Kf1 Se7 Zachovává tlak na bod d4. 
V souladu s Nimcovičem, měl černý místo 



toho hrát 11. …0-0! 12.g4 (12.Sd3 f6 13.Sxf5 
ef) 12. …Jh6 13.Vg1 f6 14.ef Vxf6! 15.g5 
Vxf3! 16.Sxf3 (16.gh Vf7) 16. …Jf5 17.Vg4 
Se8 18.de2 Jcxd4 19.Vxd4! Jxd4 20.De5 
Sb5+ 21.Kg2 Jf5 22.Sxd5 (22.Jc3 Sxc3 
23.Sxc3 d4) 22. …ed 23.Dxf5 Vf8 24.Dxd5+ 
Vf7! 25.Dd4 Sc5 a bílý se může vzdát. 12. g3 
a5? 13. a4 Vc8 14. Sb5 Jb4 15. Jc3! V partii 
L. Paulsen-Tarrasch (Norimberk, 1888) se 
stalo 15.Sxd7+? Kxd7 16.Jc3 Jc6 17.Jb5 Ja7 
18.Jxa7? Dxa7 19.Dd3 Da6! a Tarrasch, po 
přesně provedené koncovce, dosáhl vítězství. 
15. …Ja6 V knize „300 šachových partií (2. 
vydání, 1909) Tarrasch navrhuje 15. …Sxb5 

16.Jxb5 Jc2 s hrozbou Je3+. Nimcovič 
ukazuje, že tato varianta je výhodná pro 
bílého: 17.Vc1 Jce3+ 18.fe Jxe3+ 19.Ke2 
Jxd1 20.Vxc8+ Kd7 21.Vxh8 Jxb2 22.Vhc1 
s výhrou. 16. Kg2 Jc7 17. Se2 Sb4 18. Ja2 
Ja6 19. Sd3 Je7 20. Vc1 Jc6 21. Jxb4 Jaxb4 
22.Sb1 h6 23. g4 Je7 24. Vxc8+ Sxc8 25. Je1 
Vf8 26. Jd3 f6 27. Jxb4 Dxb4 28. exf6 Vxf6 
29. Sc1 Jc6 30. g5 hxg5 31. Sxg5 Vf8 32. 
Se3 De7 33. Dg4 Df6 34. Vg1 Vh8 35. Kh1 
Vh4 36. Dg3 Vxd4 „Zoufalství. Hrozilo 
37.Sg5 a také 37.Dxg7“ (A. Nimcovič). 37. 
Sxd4 Jxd4 38. Dxg7 Df3+ 39. Dg2 Dxg2+ 
40. Vxg2 Jxb3 41. h4 Černý vzdal. 

 
 
Nimcovič popisoval svůj vztah k Tarraschovi mimo jiné ve svých knihách a článcích – Můj systém 
a Můj systém v praxi. V českém překladu obsahuje Můj systém (ŠachInfo, 1999) v příloze článek 
K historii šachové revoluce v letech 1911-1914, který obsahuje mimo jiné také článek o 
Tarraschové knize Moderní šachová partie („Odpovídá kniha Dr. Tarrasche současnému pojetí 
hry?“). Ruské překlady obsahují více podobných příloh – například Můj systém v praxi (Russian 
Chess House, 2005) kromě Šachové blokády (u nás vyšlo samostatně – ŠachInfo, 2000) také Jak 
jsem se stal velmistrem, kde právě popisuje počátek nepřátelství s Tarraschem. Tento článek má 
osm podkapitol a oddíl partií. V podkapitole 5. Období let 1902-1906. Stesk po „elementech“. 
Objevuji … zatím ne Ameriku, ale svého „dávného nepřítele“. První vážné střetnutí s ním a 
co při tom „vyřkl“ je popsáno jejich prvé setkání a vznik jejich nepřátelství – ve zkrácené podobě 
je obsaženo v úvodním článku tohoto příspěvku. V další podkapitole 7. Výsledky se dostavují: 
stávám se mistrem. O smíru s Tarraschem (1907) a také o tom, co za tímto „smírem“ 
následovalo (1907-1914) uvádí Nimcovič toto: … Počátkem roku 1907 jsem se zúčastnil turnaje 
mistrů v Ostende. Tarrasch hrál v turnaji šampiónů. Denně jsme se potkávali v kavárně, ale bez 
ohledu na mou snahu, absolutně si mě nevšímal, zkrátka ignoroval skutečnost mé existence. A já 
jsem mezi tím pokračoval ve svém vítězném tažení: v prvních dvou týdnech jsem získal 7,5 bodů 
z 9. A náhle se stal zázrak: Tarrasch prohlédl! Ten den jsem „nařezal“ Kohnovi; přicházím do 
kavárny a Tarrasch už tam byl. Ještě jsem nestihl vstoupit, jak překotně přiběhl ke mně, radostně se 
usmíval a natahoval ruku: „Konečně jsem vás potkal! Jak se těším z vašich úspěchů! Neukážete 
mně některé z vašich partií? Ach, jak se těším z vašich úspěchů!!“ Takže, úplný oportunismus: 
házení bláta na slabého a podlézavost před silným! V tu chvíli jsem zvláště zřetelně pocítil celou 
průměrnost Tarraschovy povahy. 
 …V roce 1907 jsem začal hrát za bílé 1.Jf3 d5 2.d3 a pokud 2. …Jc6, tak 3.d4 s hloupým 
postavením černého jezdce, překážejícího postupu c7-c5. V roce 1910 jsem směle podal 
Tarraschovi výzvu, když jsem zjevně začal dávat přednost stísněné hře, například variantu 
Hanhama apod. Výzva byla přijatá a od tohoto okamžiku mě Tarrasch začal nejnelítostnějším 
způsobem štvát v tisku. Jeho oblíbenými přívlastky na moji adresu byly: „hasslich“, „bizzarr“ 
(zrůdný, zvláštní, vyumělkovaná metoda hry!) atd. Nyní se to vše zdá být směšným, ale v té době 
mě to stálo hodně zlé krve! 
V roce 1912 jsem se málem stal vítězem turnaje v San Sebastian (fakticky kvůli nervozitě jsem 
prohrál rozhodující partii s Rubinsteinem a musel jsem se spokojit s dělením 2.-3. místa se 
Spielmannem). Tarrasch si neodpustil škodolibé zachichotání: „Bylo by skandální, pokud by taková 
antiestetická hra byla poctěna první cenou!“… 
V roce 1913 jsem objevil plán hry, který se pak stal velmi oblíbeným: 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 
bez d7-d5 nebo 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6, taktéž bez následujícího d7-d5; a tím se Tarraschova 
pozice jako obecně uznávaného učitele šachové moudrosti ocitla být definitivně rozbitou. 
 
Toliko něco ze zákulisí šachové historie. Raději si ale pamatujme skvělé partie a literární díla těchto 
dvou skvělých šachistů … Všechny jejich vzájemné partie naleznete přiložené v PGN. 
 


