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MÍSTO PŘEDMLUVY 
 
„Šachy, jako láska k hudbě, mají schopnost dělat člověka šťastným“. Tato slova patří jednomu 
z nejsilnějších šachistů konce XIX. – počátku XX. století Siegbertu Tarraschovi (1862-1934). 
Zápasový soupeř M. I. Čigorina a F. Marshalla, Em. Laskera a K. Schlechtera, vítěz turnajů ve 
Vratislavi (1889), Manchesteru (1890), Drážďanech (1892) a Lipsku (1894), Vídni (1898), Monte 
Carlu (1903) a Ostende (1907), vešel do historie šachu nejenom jako kandidát na světové prvenství. 
Hluboký teoretik, badatel nové, nebo poziční, školy Wilhelma Steinitze, rozvinul Tarrasch mnohé 
stránky jeho učení, když postavil za úhelný kámen boj o šachový prostor a vládnutí iniciativou. 
Přiblížil obecně-teoretickou Steinitzovu koncepci praktické hře, když zformuloval řadu principů a 
pravidel, jimiž je třeba se řídit při hodnocení pozice a přijetí rozhodnutí. Při hájení svých názorů byl 
Tarrasch nesmiřitelný k jinému názoru. Žádný kompromis – ano, nebo ne! Ten, kdo se bude řídit 
jeho učením, očekává úspěch, ten, kdo s nimi nepočítá – katastrofa… 
     Díky neustálé propagaci svých názorů a pedagogickému nadání, logice šachového komentáře a 
hluboké analýze a konec konců vynikajícím praktickým výsledkům získal Tarrasch v šachovém 
světě obrovskou autoritu. Stal se učitelem celé generace mistrů, vstoupivších do šachové arény po 
Steinitzovi. 
     Kniha o klasikovi šachové strategie – osobnosti složité a rozporuplné – obsahuje vyprávění o 
jeho životní a šachové pouti, teoretických názorech a literární činnosti. A konečně, jsou v ní 
uvedeny nejzajímavější partie, sehrané Tarraschem za půl století – v minulé a našem (míněno XIX. 
a XX). 
     Tarrasch nejednou zdůrazňoval roli, kterou při šachovém zdokonalování hraje podrobný 
komentář. A autor učinil pokus dát poznámkám učební charakter, jak to svého času dělal Tarrasch. 
Nová doporučení se týkají nejenom stádia zahájení. Během analýzy byly jednotlivé momenty 
vystaveny přehodnocení. Některé partie získaly nové objasnění. To lze vysledovat srovnáním 
poznámek s dřívějšími prameny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROKY A SOUTĚŽE 
 
ZAČÁTEK POUTI 
 
Otázka do kvízu: uveďte dva vynikající 
šachisty, kteří vystudovali stejnou školu. 
     Odpověď: Anderssen a Tarrasch. 
     Ale samotný Anderssen by na tuto otázku 
neodpověděl. Jak mohl stařičký maestro 
vědět, že v jeho rodném Elisabeth-gymnáziu 
studuje budoucí kandidát na světové 
prvenství? … 
     „Anderssenovo město“ Breslau∗ by bylo 
možné právem nazvat šachovým městem. 
Odtud pocházel talentovaný Daniel Harrwitz 
– zápasový soupeř Morphyho a Anderssena. 
Ve Vratislavi žili budoucí mistři Theodor von 
Scheve, Arnold Schottlaender a Fritz 
Riemann. Tady proběhly gymnaziální a 
studentská léta Johanna Hermann Zukertorta. 
     V tomto městě se 5. března 1862 narodil 
Siegbert Tarrasch. Jeho nadprůměrné 
schopnosti se objevily velmi brzy. Jak uvedl 
Tarrasch v autobiografii, číst a psát se naučil 
ve čtyřech letech a v šesti hltal bez výběru 
knihy z otcovy knihovny. Když poustoupil do 
přípravné třídy, velmi udivil učitele plynulou 
četbou. Tarrasch snadno zvládal humanitní 
předměty, zvláště staré jazyky – latina a 
řečtina – poměrně vážně tehdy vyučované na 
gymnáziích. 
     S šachem se Tarrasch seznámil poměrně 
pozdě, a vážně se jím zabýval v patnácti 
letech, když poprvé pohlédl do knihy, kterou 
dostal od přítele. Není těžké uhádnout, že 
záhy začal obehrávat své vrstevníky. 
     Jednou se Tarrasch společně se čtyřmi 
přáteli vypravili do cukrárny Fischer a Busch 
na Konigsplatz, kde se poslední dobou 
scházeli šachisté. Ten den se mu podařilo 
vyhrát několik partií, a od té doby začali 
chlapci navštěvovat cukrárnu. Vyšlo najevo, 
že nejenom Tarrasch, ale také jeho přátelé 
jsou silnější, než pravidelní návštěvníci… 
     Uběhla spousta času, a gymnazista 
vstoupil mezi nejlepší šachisty města 
(Anderssen, konec konců, je mimo – 
Morphyho soupeře viděl Tarrasch pouze 
jednou a „blahosklonně na něj hleděl, 
zůstávaje v uctivé vzdálenosti“). Ustupoval 
pouze Schevemu, Mannheimerovi a 
Riemannovi (přičemž prvním dvěma pouze 
zpočátku) a se Schottlaenderem, 
Anderssenovým žákem, hrál stejně. „Obvykle 

                                                 
∗ Nyní Wroclaw, česky Vratislav 

jsme s ním hráli tři partie, - vzpomínal 
Tarrasch, - z nichž každý s překvapivou 
pravidelností vyhrával jednu, při jedné 
remíze“. K této době se vztahuje Tarraschův 
zájem o šachovou literaturu. Studuje vše, co 
se podaří sehnat – od Stammy a Philidora po 
„Handbuch“. 
     Při závěrečné zkoušce na sebe Tarrasch 
upoutal pozornost. Bylo vyzvednuto, že jeho 
kompozice na téma „Význam Lessinga 
v historii divadla“ je na úrovni tištěných 
publikací. Nicméně mladík se rozhodl 
věnovat se medicíně. Jak se často stává, 
rozhodnutí přišlo náhodně. Dívka, se kterou 
se Tarrasch přátelil, vážně onemocněla a on 
se mohl na vlastní oči přesvědčit, jak je pro 
lidi tato profese nezbytná. 
     Počátek Tarraschovy šachové pouti 
dokresluje partie, kterou někteří autoři datují 
rokem 1865 nebo dokonce 1862 – rokem jeho 
narození! 
 
Tarrasch – Scheve 
Vratislav, 1879-1880 
Obrana Caro-Kann 
1. e4 d5 2. exd5 c6 Gambitové pokračování. 
Přijetím oběti přenechá bílý soupeři centrum a 
poněkud zaostane ve vývinu. Nicméně, není 
jasné, zda jsou tyto zisky černého dostatečnou 
kompenzací za materiální ztrátu. Může 
následovat například 4.Jf3 Sg4 5.Se2 e5 6.d3 
Sc5 7.0-0 s poměrně pevnou pozicí bez 
slabin. 3. d4 Tarrasch plánuje převést hru do 
obrany Caro-Kann (1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed cd). 
3. …cxd5 4. Sd3 Shodně se soudobou teorií 
se tento plán vývinu považuje za poměrně 
neškodný pro černého. Nebudeme kárat 
mladého Tarrasche: autor aktivního 
pokračování 4.c4 V. Panov se narodil 
v následujícím století. 4. …Jc6 5. Se3 
Soudobý šachista by tady zahrál 5.c3 a 
dámského střelce by vyvinul na f4 nebo g5. 5. 
…Jf6 6. Jf3 Sg4 7. h3 Sxf3 Účelnější bylo 
ustoupit střelcem – hodí se k obraně 
královského křídla. Ale černý spojuje výměnu 
s následujícím výpadem dámy. 8.Dxf3 Db6 
černý napadá pěšce b2, ale Tarrasch 
chladnokrevně pokračuje v mobilizaci. 9. O-
O Dxb2 Možné bylo zdrženlivější 9. …e6. 
10. Jd2 Jxd4? Černý má znamenitý apetit! 
Druhá oběť se měla odmítnout a vrátit se 
dámou na b6. Například, 10. …Db6 11.Vab1 
Dc7 12.Sf4 Dd7 a 13. …e6. Kompenzaci za 
pěšce konec konců bílý má – je výborně 



vyvinutý, ale pozice černého je pevná a 
evidentně obranyschopná. 11. Df4 Je6 Po 
ústupu jezdce na c6 bílý rozvine mocný útok 
prostřednictvím 12.Dc7! s hrozbou 13.Vab1. 
12. Da4+ Jd7 13. Vab1 Dc3 14. Vxb7 Jc7 
Pokud 14. …Dc8, tak 15.Vxd7 Dxd7 16.Sb5  

 
15. Sd4 Pro výhru postačovalo 15.Jb1 De5 
16.Sf4, ale toto je konec konců krásnější. 15. 
…Dxd2 16. Vxc7 Vd8 17. Dxd7+! Hodí se 
také 17.Vxd7 Vxd7 18.Sb5, ale lepší je dát 
mat. 17. …Vxd7 18. Vc8+ Vd8 19. Sb5# 1-0 
Již tehdy, když byl gymnazistou, zformuloval 
Tarrasch svůj životní princip: „Vždy být 
prvním a předstihovat ostatní“. 
 
 
ALMA-MATER 
 
Na podzim roku 1880 započala v Berlíně 
studentská perioda Tarraschova života. 
V prvých dnech pobytu v hlavním městě 
vypátral kavárnu, která byla místem setkání 
berlínských šachistů. Jmenovala se „Café 
Royal“. Mezi stálými hosty byl A. Trobach, 
považovaný za jednoho z nejsilnějších 
šachistů v Berlíně. Mladík, střetávající se se 
Schottlaenderem a Riemannem, si dostatečně 
věřil, aby ihned navrhl zahrát si. Trobach byl 
překvapený, ale souhlasil. Partie trvala pět 
minut, Tarrasch neslavně prohrál. No, ale pak 
bylo vše tak, jak se předpokládá v podobných 
historkách. Následující partii, trvající tři 
hodiny, Tarrasch vyhrál. Diváci, upoutáni 
neobvyklým soubojem Trobacha s neznámým 
mladíkem, zapomněli na německou 
zdrženlivost a aplaudovali mladíkovi, nadšeni 
jeho tahy. „Klasický úvod“, kterým obvykle 
začíná odpočítávání událostí (jako u Steinitze 
ve vídeňské kavárně „Kuropatka“), proběhl. 
Tarrasch se nepříliš zatěžoval studiem na 
univerzitě a stal se členem Berlínského 
šachového klubu. Kromě zmiňované kavárny 

začal navštěvovat také další šachovou 
kavárnu – „Kaiserhof“. 
     Kvalita hry 18-ti letého Tarrasche byla již 
poměrně vysoká. Postačí vyjmenovat jeho 
soupeře: mladý tanečník Max Harmonist, 
nazývaný „malým Morphym“, čtenáři již 
známý Theodor von Scheve, nedlouho 
předtím přistěhovavší se do Berlína Wilhelm 
Cohn. Později se všichni stali mistry a 
vystupovali v turnajích Německého 
šachového svazu. 
     Za silnou stránku každého mladého 
šachisty se obvykle považuje kombinační hra 
(tak řečeno, od přírody). Celkové chápání 
přichází později, se zkušeností. O tom, 
nakolik měl Tarrasch vyvinuté „vnímání 
pozice“, svědčí partie, sehraná dávno před 
vážnými turnajovými vystoupeními. 
Tarraschovi bylo tenkrát osmnáct let. Jeho 
soupeř – v témže roce získal čtvrtou cenu na 
velkém mezinárodním turnaji ve Wiesbadenu. 
 
Schallopp – Tarrasch 
Berlín, 1880 
Královský gambit 
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sc4 „Gambit střelce“ – 
název, vzniklý historicky. Neodráží podstatu 
věci, poněvadž střelec se v tomto rozvětvení 
královského gambitu, zpravidla, neobětuje. Za 
nejlepší odpověď na 3. tah bílého považuje 
soudobá teorie 3. …Jf6 a na 4.Jc3 – 4. …c6 
5.Df3 (nebo 5.De2 d5 6.ed+ Se7) 5. …d5! 
6.ed Sd6 se skvělými šancemi pro černého. 
Namísto 5.Df3 nebo 5.De2 je silnější 5.Sb3, 
ale také tehdy černý odpoví 5. …d5. Po 6.ed 
cd 7.d4 Sd6 8.Jge2 0-0 9.0-0 (na 9.Jxf4 může 
následovat 9. …Ve8+ 10.Jfe2 Jg4, a pokud 
9.Sxf4, tak 9. …Sxf4 10.Jxf4 Jg4 11.Jcxd5 
Ve8+ 12.Je2 Jc6 s náskokem ve vývinu, 
kompenzujícím pěšce) 9. …g5 10.Jxd5 Jc6 
11.c3 Jxd5 12.Sxd5 Je7 13.Se4 f5 černý 
v partii Spielmann – Bogoljubov (Moravská 
Ostrava, 1923) dosáhl převahy. Konečně, 
před sto lety tyto varianty nebyly známé. 
Soupeři sledují tehdy módní pokračování, ve 
kterém černý, v prvé řadě, obětuje pěšce. 
Šachem na h4 zbaví soupeře rošády a pak, 
jako v klasických variantách královského 
gambitu, kryje pěšce f4 prostřednictvím g7-
g5. 3. …d5 4. Sxd5 Dh4+ 5. Kf1 g5 6. Jf3 
Dh5 7. h4 Sg7 8. d4 Je7 9. Jc3 Dokud dáma 
na d1 nebyla krytá, nebylo nutné s tahem h7-
h6 spěchat. Ale nyní je třeba buď hrát 9. 
…h6, nebo pokračovat 9. …Jbc6, 
odevzdávaje pěšce g5 za pěšce d4, jako se 
stalo v konzultační partii Tarrasch a Hoffer – 



Pillsbury a Radián Mingrelský, sehrané v roce 
1903 v Monte Carlo: 10.Jxg5 Dxd1+ 11.Jxd1 
Jxd5 12.ed Jxd4 13.Sxf4 Jxc2 s přibližně 
vyrovnanou hrou. 9. …h6  

 
V této pozici, populární koncem XIX. a 
počátkem XX. století, zkoušeli pokračování 
10.Kg1 (tak hrál s Tarraschem v roce 1892 na 
turnaji v Drážďanech Winawer, viz kapitola 
Vybrané partie), 10.Dd3, 10.Sc4. Známý také 
tah, zahraný v partii. 
10. e5 Tehdy se považovalo za zcela 
přijatelné pro bílého: pole e4 se uvolňuje pro 
jezdce. Nicméně Steinitz někdy poznamenal, 
že postupu e4-e5, který dává soupeřovu jezdci 
důležité pole f5 (bílý má přece „díru“ na g3), 
je třeba se vyhnout. „Navíc, - řekl Steinitz, - 
bílému se může naskytnout možnost 
samotnému zahrát Jf3-e5“. 10. …f6! Na 
přímočaré 10. …Jf5 by bílý odpověděl 11.Je4. 
Příručky z těch let (včetně Bilguerova 
„Handbuchu“) ukazovaly jako nejsilnější za 
černého 10. …Jbc6 s následnou rošádou. Dále 
pak bylo navrhováno 10. …0-0, c7-c5 a Jb8-
c6. Probíraná partie byla mimo zorné pole 
teoretiků. A zatím – i tehdy, i nyní – plán, 
zvolený mladým Tarraschem, bez ohledu na 
zdánlivé oslabení královského křídla, 
naprosto vyvrací výstavbu bílého. Černý chce 
zahrát 11. …fe a na 12.de – 12. …g4. Pokud 
bílý vymění na f6 (nebo odpoví 11.e6), musí 
stejně počítat s hrozbou g5-g4. Vždyť 
v případě ústupu jezdce f3 bude střelec d5 
nekrytý. To znamená pro černého zisk 
důležitého tempa. 11. exf6 Sxf6 12. Sc4 Jbc6 
13. Je4 Sg7 Ne však 13. …Sxd4? s ohledem 
na 14.Dxd4! Dxf3+ (14. …Jxd4 15.Jf6+) 
15.gf Jxd4 16.hg s převahou bílého. 14. Se2 
Sg4 Po velké rošádě a Je7-f5 zaujmou 
všechny figury černého ideální pozice. Nová 
Schalloppova chyba zvětšuje obtíže bílého. 
15.Jf2 Dobrovolně snímá kontrolu 
z klíčového pole g3… 15. …Jf5 16. Kg1 Jg3 

17. Vh2 Uvězněná bílá věž na h2, hrozný 
jezdec na g3. Jak nevzpomenout na tomto 
místě klasickou partii Rosanes – Anderssen 
(Vratislav, 1863): 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Jf3 g5 
4. h4 g4 5. Je5 Jf6 6. Sc4 d5 7. exd5 Sd6 8. d4 
Jh5 9. Sb5+ c6 10. dxc6 bxc6 11. Jxc6 Jxc6 
12. Sxc6+ Kf8 13. Sxa8 Jg3 14. Vh2 Sf5 15. 
Sd5 Kg7 16. Jc3 Ve8+ 17. Kf2 Db6 18. Ja4 
Da6 19. Jc3 Se5 20. a4 Df1+ 21.Dxf1 Sxd4+ 
22. Se3 Vxe3 a mat příštím tahem. 17. 
…Jxd4 18. Jxd4 Sxe2 19. Jxe2 Jxe2+ 20. 
Kf1 Jg3+ 21.Kg1 Ve srovnání se 
vzpomenutou Andersenovou partií se 
tentokrát věci obejdou bez okras. 21. 
…Dxd1+ 22. Jxd1 O-O-O 23. Jf2 Vhe8 
Pozice zasluhuje diagram. 

 
Bílý vzdal. 
     V té době se Tarrasch přátelil a často 
hrával s Bertholdem Laskerem – bratrem 
budoucího mistra světa a Tarraschova soupeře 
o šachovou korunu. Tarrasch charakterizoval 
Bertholda Laskera jako „geniálního šachistu, 
jehož síla se bohužel projevovala zřídka 
v turnajích v důsledku jeho nervozity“. 
Jednou se Tarraschovi v „Kaiserhofu“ 
podařilo porazit S. Winawera – druhého na 
slavném turnaji v Paříži v roce 1867. 
     Radosti svobodného studentského života a 
zaujetí šachem posunuly studium na druhou, 
třetí kolej. 
     „Pravda, udělal jsem několik pokusů 
vniknout do tajů anatomie a dokonce pitval 
několik těl v prosektuře, ale protože nikomu 
do mě nic nebylo, nechal jsem této 
neproduktivní a spoustu času zabírající 
činnosti. V následujícím semestru jsem udělal 
jen několik „návštěv“ v auditoriích, a to 
pouze abych se přesvědčil, že nauka je pro mě 
stále ještě knihou se sedmi pečetěmi“. 
     Ale o jakém studiu mohla být řeč, když se 
na podzim roku 1881 konal II. kongres 
Německého šachového svazu! „Žil jsem 



pouze pro šachy a šachem – vzpomínal na tu 
dobu Tarrasch. – Tato démonická hra byla 
středem mého myšlení a bytí“. 
     Připravoval se dnem i nocí, hrál nesčíslně 
partií. Nicméně dlouho očekávaný turnaj 
přinesl rozčarování. 
     V souladu s pravidly, do turnaje mistrů

∗ 
byly bez výběru přihlášeny zahraniční 
celebrity (včetně Čigorina, Blackburna, 
Masona), a také němečtí mistři. 
     Kvalifikační turnaj se hrál ve čtyřech 
malých podskupinách, z nichž v další etapě 
postoupil jeden vítěz. Sestava se určovala 
losem. V jedné společnosti s Tarraschem se 
ocitl Bardeleben a B. Lasker. Fortuna vybrala 
Bardelebena, Tarrasch a Berthold Lasker 
zůstali mimo hru. Místo turnaje, v němž bylo 
možné bojovat o titul mistra, bylo nutno se 
spokojit „útěšným“ turnajem, kde si Tarrasch 
a Lasker rozdělili první místo. Bardeleben 
vyhrál vedlejší turnaj a stal se mistrem. 
     Neúspěchem v mini-turnaji (nutno dodat, 
že velmi relativním) byl Tarrasch zdeptaný. 
Nicméně, po mnoha letech pohlédl na takový 
začátek své šachové kariéry zcela jinak: 
     „Pokud by mě tehdy potkal úspěch, - psal 
Tatrách, - stal bych se velmi brzy silným 
šachovým maestro. Ale nic víc. Osudu se 
zlíbilo naložit se mnou lépe“. 
     Na univerzitě zatím začalo vyučování 
čtvrtého semestru. 
     „…Vstoupil jsem do auditoria s pevným 
přesvědčením tesknit stejně, jako v době 
mých předchozích pokusů stát se lékařem, - 
vzpomínal Tarrasch. – Ale stalo se jinak. Za 
katedrou stál člověk, jehož oči planuly svatým 
ohněm… Svou skvělou lekci odhaloval 
tajemství života. Byl jsem okouzlen a odešel 
jsem z auditoria jako nadšený příznivec vědy. 
Bylo-li to pro ni velkým štěstím, nemohu říci. 
Ale pro mne to bylo štěstí“. 
     Tak úvodní lekce z fyziologie – právě ona, 
a ne volba po skončení Elisabeth-gymnázia, 
určila budoucí Tarraschovu profesi. To byl 
zlom. 
     „Všechno, co jsem v předchozích třech 
semestrech vynechal, jsem dohnal v jediném a 
na jeho konci jsem složil první zkoušku 
z medicíny. Počínaje tímto okamžikem jsem 
zůstával věrný své povinnosti. Pravda, stále 
jsem ještě věnoval spoustu času šachu, ale 
vášeň se vypařila, láska zůstala…“ 

                                                 
∗ Kongresy Německého šachového svazu, hrané od 
roku 1879 (hráli v nich také cizinci), zahrnovaly turnaj 
mistrů a tak zvaný vedlejší turnaj, jehož vítěz získal 
titul mistra. 

     Aby se vyhnul svodům velkého města, 
udělal mladík rozhodnutí, vrhající světlo na 
jeho charakter: opouští halasné hlavní město a 
přechází z Berlínské univerzity na univerzitu 
v Halle. 
     „Opustil jsem místo svého období „bouře a 
tlaku“ s radostí a vědomím nezbytnosti…“ – 
psal Tarrasch o svém dobrovolném 
vyhnanství. 
     I když v Halle se Tarrasch učil 
s nesrovnatelně větším nadšením, než 
v Berlíně, dovedl si najít čas, aby dvakrát 
dobyl první cenu na místním šachovém 
kongresu a řídit stálou rubriku v časopise 
„Saale-Zeitiung“.  
     Aktuální, III. kongres Německého 
šachového svazu, konaný v létě roku 1883 
v Norimberku, mu přinesl titul mistra. 
„Nepopsatelná radost naplnila mé srdce, když 
jsem získal první cenu a vytoužený titul…“ – 
vzpomínal Tarrasch. 
     V Halle poměrně často hrával simultánky 
naslepo,obvykle na šesti šachovnicích. Jednu 
takovou simultánku předvedl mladý mistr ve 
známé šachové vesnici Strobeck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


