
Lionel Kieseritzky 
Lionel Adalbert Bagration Felix Kieseritzky   
(1. ledna 1806, Dorpat, dnes Tartu v Estonsku - 18.května 1853, Paříž) byl 
německý šachový mistr 19. století, známý předeším jako protihráč Adolfa 
Anderssena v nesmrtelné partii (Immortal Game), ve které jej Anderssen po 
kaskádě obětí porazil. 

Lionel Kieseritzky se narodil jako občan Ruské říše v městě Dorpat, (rusky 
Jurjev, nyní Tartu v Estonsku), ale pocházel z rodiny pobaltských Němců. V 
letech 1825 až 1829 studoval na místní univerzitě a pak se stal se učitelem 
matematiky. Roku 1839 se usadil natrvalo v Paříži, kde jej La Bourdonnais 
uvítal jako druhého šachistu Francie, a v tomto roce porazil v pařížské šachové 
kavárně Café de la Régence Eugèna Rousseaua v tzv. zápase o stu partiích. Po 

La Bourdonnaisově smrti neměl Kieseritzky v Café de la Régence kromě Saint-Amanta konkurenci. 
Roku 1842 zde remizoval s významným italským hráčem Ignaziem Calvim (1797 – 1872) 7:7 (=1) 
a roku 1846 zvítězil v Londýně nad Bernhardem Horwitzem 7:4 (=1). V roce 1848 však nad ním v 
Paříži zvítězil anglický šachista Henry Thomas Buckle v poměru 3:2 (=3). 

Kieseritzky pak neuspěl ani na prvním mezinárodním turnaji roku 1851 v Londýně, kde podlehl již 
v prvním kole pozdějšímu vítězi turnaje Adolfu Anderssenovi 0:2 (=1). Během turnaje pak sehrál s 
Anderssenem ještě několik volných partií (tj. partií mimo soutěž), přičemž jedna z nich proslula 
jako nesmrtelná partie. Její průběh vychází z tehdejších názorů na šachové umění. Je romantický a s 
nádhernou kaskádou obětí: bílý hráč (Anderssen) obětoval skoro všechen materiál a Kieseritzkyho 
porazil. 

Je po něm pojmenován Kieseritzkého gambit (1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.h4 g4 5.Je5) 

Zdroj: Wikipedie 
 
 
 

Lesk a bída Lionela Kieseritzkyho 
Lionel Kieseritzky se narodil 1. ledna 1806 v Dorpatu (nyní město Tartu). Zde se seznámil s šachem 
a vyrostl v nejsilnějšího mistra nejenom rodného města, ale celého Pobaltí. V roce 1839 odjel do 
Paříže, kde se ocitl v houštině šachového života, jehož středobodem byla kavárna Cafe de la 
Régence. Nelehký byl osud šachového profesionála, který si zvolil, vydělávajícího hrou o sázku i za 
mizerné úroky. Když přišlo předčasné úmrtí, zůstala výzva k francouzským šachistům na peněžní 
sbírku, aby jej důstojně vyprovodili na poslední cestu, bez odezvy. Kieseritzky byl pochován ve 
společném hrobě pro chudáky. 
 
V roce 1846 se vydal do Londýna s nadějí utkat se s Stauntonem a navrátit francouzskému šachu 
jeho bývalou evropskou slávu. Zápas se nepodařilo uspořádat, vítězství nad Harrwitzem mu 
nepřineslo uspokojení. Opět v Londýně se Kieseritzky objevil v roce 1851, ve dny prvního 
mezinárodního turnaje. Nedařilo se mu: při vyřazovacím systému hry v prvním kole prohrál 
s budoucím vítězem turnaje Anderssenem. Ale ve volných partiích, hraných v kuloárech turnaje, 
většina účastníků turnaje Kieseritzkymu nestačila, včetně Anderssena. Opět ironie osudu: z partií 
s ním znají všichni tu, která přinesla vítězství německému šampiónovi a byla označena za 
„nesmrtelnou“… 
 



Kieseritzky byl studovaným matematikem. Bavilo jej divadlo a hudba. V šachové tvorbě stál zcela 
na půdě romantismu, nezatížený pozičními základy hry, ale tento obecný nedostatek té doby 
nahrazoval kombinačním viděním. 
 
 

Schulten – Kieseritzki 
Královský gambit 

Paříž, 1844 
1.e4 e5 2.f4 ef 3.Sc4 Dh4+ 4.Kf1 b5 
Oblíbený Kieseritzkyho protigambit – jeden 
z jeho mnoha přínosů do teorie zahájení. 
5.Sxb5 Jf6 6.Jc3 Jg4 7.Jb3 Jc6 8.Jd5 Jd4 
9.Jxe7+ Kd8 10.Jxa8 f3 11.d3 f6 12.Se4 d5! 
13.Sxd5 Sd6 14.De1 fg+ 15.Kxg2 
 

 
 

15. …Dxh3+! 16.Kxh3 Je3+ 17.Kh4 g5+ Po 
17. …Jf3+ je mat o tah dříve. 
18.Kh5 Sg4+ 19.Kh6 Sf8 mat. 

Kieseritzki – Calvi 
Paříž, 1842 

 

 
 

28.Vxe7! Dxe7 29.Ve1 Df6 30.Ve8+ Sf8 
31.Jg6 Sf5 32.Dxf5! Dxf5 33.Je7+ Kg7 
34.Jxf5+ Kf6 35.Ve6+! Kxf5 36.Sb1! A 
následujícím tahem dává tento střelec ze 
zálohy mat. 
 
Zdroj: 64 – 1981

 
 
 
 
 

Lionel Kieseritzky  

(1806-1853) 
 
Šachový mistr, procházel z polské rodiny usazené od 18. stol. v Lotyšsku. Od roku 1839 žil v Paříži 
jako šachový profesionál. V pařížské Café de la Régence udával tón šachovému ruchu, rychle získal 
renomé předního hráče Francie, zvláště po výhrách nad Saint-Amantem. Roku 1846 se vypravil do 
Londýna, aby změřil síly se slavným H. Stauntonem. K mači však nedošlo, když neoficiální mistr 
světa  stanovil pro Kieseritzkého nesplnitelné finanční podmínky. Přehrál zde tedy alespoň B. 
Horwitze 7:4 (=1) i D. Harrwitze 11:5 (=2). Na 1. mezinárodním turnaji v Londýně r. 1851 byl 
vyřazen v 1. kole pozdějším vítězem A. Anderssenem 0:2 (=1). Během turnaje však byl daleko 
úspěšnější ve volných partiích, v nichž porazil A. Anderssena 9:5 (=2). Jedna z jeho prohraných 
partií proslula jako „nesmrtelná“. V klubovém turnaji, konaném bezprostředně po mezinárodním 
turnaji, obsadil 2. místo hned za A. Anderssenem. Roku 1846 vydal sbírku partií, především 
vlastních, kde použil speciální notaci. figurky označoval zleva doprava velkými písmeny (od A do 
H), a pěšce stejně malými písmeny (a až h). Byl reprezentantem romantického šachu. Obohatil 
teorii královského gambitu, do dnes je po něm nazvána varianta 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.h4 g4 



5.Je5, kterou podrobil důkladným analýzám, jež publikoval ve 40. letech 19. století. V letech 1849-
51 redigoval časopis Régence. Poslední dva roky života strávil v pařížském ústavu pro 
choromyslné, kde zemřel opuštěn a v nouzi. Na jeho skromný pohřeb vyhlásili šachisté sbírku, která 
však zůstala bez ohlasu. Když jej cizí lidé nesli do hrobu, jediným účastníkem pohřebního původu 
byl číšník kavárny Régence – známého místa setkávání pařížských šachistů. Je pochován ve 
společném chudinském hrobě. 
 
Zdroj: http://www.penzi.estranky.cz/clanky/sachovi-velmistri/lionel-kieseritzky.html 
 
 
 
 

Kieseritzky  
 
I když Saint-Amanta považovali za pokračovatele La Bourdonnaise, on sám krátce před svou smrtí 
označil za druhého mistra po sobě nikoliv Saint-Amanta, ale Kieseritzkyho. 
Kieseritzky se Saint-Amantem se téměř nepotkávali – Saint-Amant zatížený velkými obchody 
dlouho nebyl v Paříži. Navíc jejich osobní vztahy byly napjaté.  
Lionel Adalbert Bagration Felix Kieseritzky (1806-1853) se narodil v Dorpatu (nyní Tartu) v rodině 
advokáta. Jeho otec byl Polák, matka, rozená Hoffmannová – Němka. Na Dorpatské univerzitě 
studoval Kieseritzky filosofii a práva, později se zabýval matematikou, ale univerzitní vzdělání 
nedokončil. Nějaký čas dělal zapisovatele u soudu a poté v průběhu deseti let se zabýval domácím 
vyučováním, dávaje lekce matematiky v bohatých rodinách. V roce 1839 opustil Kieseritzky 
navždy rodné město a odjel do Rigy, odtud do Rostocku, Le Havru a Paříže. 
V Paříži ještě zastihl La Bourdonnaise a hrál s ním, dostávaje pěšce f7 a tah k dobru. Vtipná hra 
Kieseritzkyho, plná improvizace, příznivě zapůsobila na La Bourdonnaise. V kavárně „Régence“ se 
nepřestávali podivovat schopnosti Kieseritzkyho hrát naslepo a taktéž jeho výjimečné paměti. 
Zápisy partií si pamatoval nazpaměť a mohl je bezchybně diktovat.  
Na živobytí si vydělával šachovými lekcemi (taxa – pět franků za hodinu) a hrou o peníze v kavárně 
„Régence“ (pět franků za partii). Byl to hubený výdělek. Talentovaný šachista se zabýval hudbou, 
hrál na forte piano, hrával komické role v divadelních a muzikálních představeních. Byl to 
mnohostranně nadaný člověk. Nicméně za svou profesi zvolil hru, které společnost odmítala 
materiální podporu. Což znamenalo podobný úděl pro toho, kdo zasvětil této hře život, zatím věděl 
pouze La Bourdonnaise … 
 
V přátelské, třeba i neznáme, společnosti byl Kieseritzky příjemným a vtipným člověkem. Nadaný 
uměním originálního smýšlení, zdál se být poněkud podivínem. Nicméně, jako mnozí nadaní lidé, 
trpěl zvýšenou sebedůvěrou a i když měl povahu citlivou, často se urážel a hašteřil. Když býval 
podrážděný, byl jeho jazyk zlý a ještě v Dorpatu si nadělal mnoho nepřátel. 
 
Vážných mezinárodních úspěchů dosáhl Kieseritzky v letech 1846-1851. Nejlepší úspěchy Saint-
Amanta přišly v periodě 1836-1843. Lze se pouze dohadovat o tom, jak by se s jeho soupeři 
vypořádal Kieseritzky, kdyby taková možnost existovala … 
 
……. 
 
Jak již bylo řečeno, neuvěřitelně chrabrá hra Kieseritzkyho se líbila La Bordonnaisemu více, než 
suchopárná, i když více správná, hra Saint-Amanta. Ale většina francouzských autorit se shodla na 
mínění, že v zápase na solidní distanc – tam, kde úspěch závisí nejenom na nadšení, ale také na 
výdrži, jsou šance redaktora „Palamede“ nejvhodnější. S tímto názorem se shoduje následující 
vyjádření ruského mistra Janische, spadající do doby I. Mezinárodního turnaje v Londýně (1851), 
kdy byl Kieseritzky zjevně silnější, než v letech 1842-43. V dopise redaktorovi amerického 
časopisu „Chess Monthly“ Janisch psal: 
„ … On (Kieseritzky), možná by zastínil všechny současníky, kdyby neměl sílu představivosti 
vyvinutou na úkor síly logické. Zavrhnul veškerou autoritu … uváděl tahy a postavení zjevně 



nesprávné, snažil se odstranit nedostatky těchto novot silou svého génia. Navíc byl ještě naladěn 
velmi nervózně …“. 
 
…. 
 
„O Stauntonově hře lze říct pouze jedno, - psal Kieseritzky – Hraje přísně správně ve vývinu, 
hluboce chápe pozici, je chladnokrevný, rychle se orientuje. Ale Saint-Amant nedosáhl síly La 
Bourdonnaise a Deschapellese; oba protivníci hráli tatáž zahájení… události se vyvíjely pomalu“. 
 
… 
 
Ale v roce 1846 přijel do Londýna Kieseritzky s nadějí střetnout se s Stauntonem. Naděje se 
ukázaly být liché. Staunton nechtěl hrát a Kieseritzkymu nezbylo než pouze potvrdit 
„odůvodněnost“ svých plánů vítězstvím nad Horwitzem (+7 -4 =1). 
Kieseritzky sehrál taktéž zápas naslepo s Harrwitzem a taktéž vyhrál (+11 -5 =2). Ještě jedna 
skutečnost, ze které je možné vyvodit, že utkání Kieseritzkyho se Stauntonem vyvolávalo velký 
zájem – je to příznivý výsledek jeho neoficiálních partií s Anderssenem, sehraných během 
Mezinárodního turnaje v Londýně. Celkový stav byl +9 -5 =2. Když prohrál s německým mistrem 
v turnaji (-2 =1) a podle ustanovení soutěže vypadnul z dalších bojů, nacházel Kieseritzky útěchu 
v nekonečných volných partiích. Jejich výsledky si zasluhují pozornosti. S německým mistrem 
Mayetem, účastníkem turnaje, Kieseritzky zahrál +13 -8 =1, s pátým vítězem turnaje maďarským 
mistrem Szénem +13 -7, s Lowenthalem +9 -8, Bucklem +2 -1, Birdem +8 -2, s ruským mistrem 
Janischem +1 -1 =1, Mongredienem +1 -2. 
V roce 1849 připravil Kieseritzky vydání šachového časopisu. Nazval jej podle slavné kavárny – 
„Régence“. Časopis vycházel tři roky. 
V roce 1953 Kieseritzky zemřel v Paříži. Se Stauntonem tak nikdy nehrál. 
 
….. 
 
Již úvodní etapa ukázala defekty „vyřazovacího systému“. Protože se páry určovaly losem, mohli se 
v prvním kole střetnout mezi sebou dva nejsilnější účastníci. Kdo prohrál „gladiátorskou bitvu“, 
ztrácel naději třeba i na osmou (poslední) cenu – rovnou vypadl. Právě to se stalo Kieseritzkymu, 
který prohrál s Anderssenem, ale značně převyšoval silou většinu účastníků.  
 
Zdroj: Nejstadt – Nekorunovaní šampióni (Fizkultura i sport, Moskva, 1973) 
 


