
                                                                                                                                      

      Emanuel Lasker 

 

narozen: 24. prosince 1868, Berlinchen, Prusko 

zemřel:  11. ledna 1941, New York, USA 

 

Ocenění: šachový velmistr 

  mistr světa 1894-1921 

   

 

šachový velmistr, 

Mistr světa v šachu v letech 1935–1937 

prezident FIDE v letech 1970–1978 

 

  

 
 
 

    
 

 Šachy se naučil od staršího bratra Bertholda, později rovněž šachového mistra. V 21 letech se zapsal na 

matematickou fakultu berlínské univerzity, kde se věnoval také šachu. Stejný rok získal mistrovský titul. 

 Vyzval na zápas dr. Siegberta Tarrasche, toho času nejlepšího německého hráče. Ten však pyšně odmítl. 

Lasker odjel do Londýna, pak na Kubu a r. 1893 do USA. Ve všech těchto zemích hrál a vítězil. Steinitz, první mistr 

světa, musel uznat, že si Lasker vydobyl právo bojovat o šachovou korunu. 1894 Lasker rozdrtil 

osmapadesátiletého obhájce a stal se v 25 letech druhým mistrem světa. Udělal chybný životní krok. Vrátil se do 

Německa, kde začala světová válka, a šachy se nehrály. Přišel válkou a následnou inflací o všechny své úspory. 

Neměl tedy jediný důvod odmítnout bohatě dotovanou výzvu José Raoúla Capablancy. V 53 letech, tropickém 

vedru, a navíc bez přípravy a tréninku hrál Lasker špatně a prohrál. Jeho 27 leté vládnutí šachovému světu se však 

nikomu překonat nepodařilo. Navzdory vysokému věku přesvědčil vítězstvím v New Yorku 1924, že dosud patří k 

nejlepším. Roku 1938 přesídlil do USA, kde 13. ledna 1941 zemřel, téměř v úplné chudobě. 

 Šachová historka 

 Při jednom mezinárodním turnaji prohlásil tehdejšímu mistru světa jakýsi člověk, že jeho syn je 

„zázračné dítě“ a že z něho bude šachový genius. Otec „genia“ navrhl mistrovi, aby si s jeho synem zahrál 

alespoň jednu partii. Aby nebyly žádné problémy, může se partie hrát písemně. Mistrův čas je prý příliš drahý, a 

proto zaplatí za prohranou synovu partii 500 dolarů, protože mu na penězích nezáleží. Chce, aby dítě využilo 

možnosti hrát s tak výborným šachistou. Kdyby však jeho syn přece jenom vyhrál, což se samozřejmě nemůže 

stát, zaplatí Lasker 2500 dolarů. Aby se zbavil dotěry, který ho denně v hotelu navštěvoval, Lasker nakonec na 

tento návrh přistoupil. Ze začátku bral protivníka na lehkou váhu, ale když viděl, že partie dostává zajímavý 

průběh, soustředil se a jen tak tak zvítězil. Otec „ zázračného dítěte dodržel slovo a zaplatil za prohru 500 

dolarů. Po jisté době to Lasker vyprávěl Capablancovi a tajemství hry se objasnilo. Lasker sehrál partii 

s Capablankou, který přistoupil na obdobné podmínky. „ Zázračné dítě“ bylo v té hře jenom prostředníkem. 

Capablancu to stálo 2500 dolarů a čistý zisk 2000 dolarů shrábl otec „ zázračného dítěte.“ 
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