
                                                                                                                                      

Michail Něchemjevič Tal 

narozen: 9.listopadu 1936, Riga, Lotyšsko 

zemřel:  27.června 1992, Moskva, Sovětský Svaz  

 

Ocenění: šachový velmistr 

  mistr světa v šachu 1960-1961 

  mistr světa v bleskovém šachu 1988 

 
 

 

Šachový kroužek mládeže Libštát 

      

 

Přezdívaný : Čaroděj z Rigy  

  Budoucí šampion začal hrát šachy v 8 letech a v 15 už hrál na lotyšském šampionátu. O dva roky později jej 

dokonce vyhrál a získal titul kandidáta. Rokem 1956 se datuje jeho nástup na velkou šachovou scénu. Ve 20 letech 

se stal nejmladším šampionem země. Byl jmenován šachovým velmistrem. Mířil však mnohem výše.  

  V roce 1959 ovládl Turnaj kandidátů. O rok později se jako vyzyvatel postavil tváří v tvář Michailu 

Botvinnikovi. Ve 23 letech se stal nejmladším mistrem světa šachové historie, překonal ho později G.Kasparov. Z 

šachové koruny se však lotyšský hráč s židovskými kořeny neradoval dlouho. Botvinnik se na dlouhé týdny zavřel 

do své pracovny, aby zanalyzoval Talův herní styl a už v roce 1961 se na trůn vrátil. K porážce přispěly i Lotyšovy 

problémy s ledvinou.  

  Na rozdíl od ostatních velmistrů nepohrdal ani bleskovým šachem a v 52 letech se stal světovým 

šampionem. Vyznačoval se ostrou kombinační hrou, pro níž neváhal podstupovat enormní riziko v podobě 

nekorektních obětí.  

  Tal se neřadil mezi šachové „hodné hochy“. Denně vykouřil krabičku cigaret a cizí mu nebyla ani sklenka 

tvrdého alkoholu. Zemřel na selhání ledvin. Podle jeho blízkých však přestaly fungovat najednou všechny orgány.  

Šachová historka  

Jednou odpoledne se objevil u bytu Botvinnika 11-letý černovlasý chlapec s velikou šachovnicí pod paží a se 

sáčkem šachových figurek v ruce. Kurážně se podíval do očí paní Botvinnikové a objasnil jí účel své návštěvy:  

„Jsem Michail Tal z Rigy a chci se utkat s mistrem světa“.  

Botvinnikova žena ocenila hošíkovu odvahu, ale nejevila náležité nadšení pro uspořádání šachového zápasu, 

neboť její manžel zrovna před chvílí usnul. Malý Míša se poněkud urazil:  

„Tak dobrá, ale vyřiďte mu, že dokud nezvítězí také nade mnou, nemohu jeho titul uznat“.  

Paní Botvinniková musela chlapce poučit o tom, že právo vyzvat mistra světa k zápasu má pouze ten, kdo 

zvítězí ve všech předběžných kvalifikačních turnajích.  

„Je to docela jednoduché Míšo. Napřed vyhraj dorostenecký přebor Rigy, staň se mistrem Lotyšska, probojuj se 

z polofinálového turnaje do přeboru Sovětského svazu a pak už to budeš mít celkem snadné. Jako přeborník a 

velmistr jistě zvítězíš v mezipásmovém turnaji a dostaneš se mezi osm nejlepších šachistů světa, a i když v 

tomhle turnaji kandidátů budeš první, zazvoň klidně u našich dveří a já ti slibuji, že mistra Botvinnika pak určitě 

probudím“.   


