
Karel Zmatlík a jeho šachové knihy 
 

Knihy „Šachy – rukověť praktické hry“ a „Šachista začátečník – základy moderního šachu“ byly ve 

své době velmi populární a rozšířené. Jejich autorem byl Karel Zmatlík. 

 

V Malé encyklopedii šachu (Olympia Praha a Šport Bratislava, 1989) na str. 427 nalezneme: 

 
Zmatlík Karel,  6.8.1883-27.2.1947, šach. publicista a organizátor. Jeden ze zakladatelů ŠK Dobruský  a Dělnického 

ŠK, spolu s V. Kautským  přispěl i k založení ÚJČŠ. 1908 napsal učebnici Šachy, kterou navázal na Durasovu učebnici 

z 1902, 1935 vydal učebnici Šachista začátečník, kterou 1953 přepracoval J. Louma. Napsal i několik organizačních a 

teoretických prací (Indická hra, Stručný katechismus hry v šachy). Od 1935 byl místopředsedou ÚJČŠ, od 1935 hl. 

redaktorem Československého šachu, do 1942 vedl šach. rubriku v Českém slově. 

 

Na stránce: http://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/5936_preview.pdf 

Tomáš Němeček: Pavel Rychetský – diskrétní zóna, se lze dočíst: 

 
„… její tatínek – a můj dědeček, kterého nejasně pamatuji – Karel Zmatlík býval gymnaziálním profesorem historie a 

němčiny. Začínal jako suplent ve Strážnici; do jednoho knihkupectví chodíval kupovat sešity … až si vzal knihkupcovu 

dceru. Učil na gymnáziu v Brně, pak v Zábřehu a nakonec v Praze v Ječné ulici, než odešel na volnou nohu. 

     Znáte učebnici Šachista začátečník? 

 

Aha, autor Karel Zmatlík! 

     To byl on. Vedl šachovou rubriku Lidových novin, psal učebnice, analýzy partií, vymýšlel úkoly „bílý táhne a dá 

třetím tahem mat“. Až zjistil, že se tím uživí lépe než gymnaziální výukou. Šachová federace mu nabídla místo 

šéfredaktora svého časopisu. 

     Já jsem ho zažil z dob, kdy měli s babičkou – u nás se říkalo „stařenkou“ – vilku v Praze na Bílé hoře. Dědečkova 

pracovna v prvním patře bylo tajemné místo, kam měl zbytek rodiny zapovězen přístup. Zejména vnoučata; jen 

výjimečně jsme k němu mohli vejít, aby nás pohladil po vlasech a mohl zase dál psát. 

Umřel rok pře únorem 1948.“ 

 

A na: http://www.sk1921zabreh.tode.cz/category/nezarazene/page/2/ 

 
V souvislosti s návratem k názvu ŠK 1921 Zábřeh si můžeme opět připomenout něco z historie. 

Šachový oddíl  ŠK 1921 Zábřeh (dříve LOKO) založil v roce 1921 prof. 

Karel Zmatlík (*6.8.1883 – †27.2.1947). Pan profesor působil na zdejším 

gymnáziu v letech 1913-1931 s krátkým přerušením v letech 1919-1921. 

Byl to přední český šachový odborník, který za svůj život vydal spoustu 

užitečné šachové literatury (Šachy – rukověť praktické hry, Stručný 

katechismus hry v šachy, …). Tento člověk se angažoval v národním životě 

a zřejmě po svém návratu do Zábřehu v roce 1921 založil šachový 

Klub Morphy. 

(Zdroj – kniha „750 let Zábřeh“) 

Na základě těchto informací došlo k oddělení šachové sekce od oddílu 

LOKO Skalička a dalo vzniknout novému ŠK 1921 Zábřeh s dlouhou a 

bohatou historií. Kdyby se našel nějaký šachista, který by doplnil další 

informace o činnosti našeho oddílu, tak budeme rádi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/5936_preview.pdf
http://www.sk1921zabreh.tode.cz/category/nezarazene/page/2/


Výše zmíněné knihy vyšly v několika vydáních: 

 

Šachy – rukověť praktické hry 

1. vydání – nakladatelství F. Šimáčka v Praze, 1909 

Napsal Karel Zmatlík 

Přehlížel Odřich Důras, mistr šachu 

 

Šachy – rukověť praktické hry 

2. vydání - nakladatelství F. Šimáčka v Praze, 1915 

Napsal Karel Zmatlík 

Přehlížel Odřich Důras, mistr šachu 

 

 

3. vydání 

 

Šachy – methodická učebnice praktické hry 

4. vydání – nakladatelská společnost s.r.o. Šolc a Šimáček v Praze, 1924  

Napsal prof. Karel Zmatlík 

 

Šachy – methodická učebnice praktické hry 

5. rozšířené vydání – nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r.o. Praha, 1934 

Napsal prof. Karel Zmatlík 

 

Šachy – methodická učebnice praktické hry 

6. doplněné vydání - nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r.o. Praha, 1947 

Napsal prof. Karel Zmatlík 

 

 

Šachista začátečník – základy moderního šachu 

1.  vydání – nakladatel A. Neubert Praha, 1938 

Napsal prof. Karel Zmatlík, hlavní redaktor „Československého šachu“ 

 

Šachista začátečník – základy moderního šachu 

2.  vydání – nakladatel A. Neubert Praha, 1945 

Napsal prof. Karel Zmatlík, hlavní redaktor časopisu „Šach“, offic. orgánu ÚJČŠ 

 

Šachista začátečník – základy moderního šachu 

3. vydání – nakladatelství Práce Praha, 1949 

Napsal prof. Karel Zmatlík 

Přepracoval Josef Louma 

 

Šachista začátečník – základy moderního šachu 

4. vydání – nakladatelství Práce Praha, 1950 

Napsal prof. Karel Zmatlík 

Přepracoval Josef Louma 

 

Šachista začátečník – základy moderního šachu 

5. vydání – nakladatelství Práce –vydavatelstvo ROH Praha, 1951 

Napsal prof. Karel Zmatlík 

Přepracoval Josef Louma 

 

Šachista začátečník – základy moderního šachu 

6. vydání – nakladatelství Orbis Praha, 1953 

Napsal prof. Karel Zmatlík 

Přepracoval Josef Louma 

 



Šachista začátečník – základy moderního šachu 

7. vydání – Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955 

Napsal prof. Karel Zmatlík 

Přepracoval Josef Louma 

 

O Josefu Loumovi říká Malá encyklopedie šachu na str. 203 toto: 
Josef Louma, 3.12.1898-7.8.1955, mistr ÚJČŠ 1943, mezinár. rozhodčí od 1953, místopředseda FIDE 1951-54. Na 

mistrovství Československa 1948 se dělil o 4., 1946 o 8. místo. Na mistrovství Čech a Moravy 1943 byl 5., 1940 se 

dělil o 6., 1944 o 10. místo. Po 2. svět. válce reprezentoval Československo v mezistátních zápasech. 1926 vyhrál 

přebor severočeské župy. Věnoval se i komp. š. , složil více než 60 studií, ve skl. soutěžích získal 4 ceny a několik 

vyznamenání. Rozvíjel teorii zahájení, obohatil systém Boleslavského v sicilské hře o pokračování 7.Jxc6 bc 8.Dd3, 

analyzoval dračí systém sicilské hry, Panovův útok v Caro-Kannově hře, hru čtyř jezdců aj. Vypracoval návrh jednotné 

klasifikace čs. šachistů. Byl členem komise FIDE pro nomenklaturu šach. zahájení. Vedl šach. rubriky v Národních 

listech, v Čs. sportu, byl redaktorem Turnajového bulletinu, Revue FIDE a Čs. šachu 1949-55. Vedl autorský kolektiv 

knihy Oldřich Duras, životní dílo (1954), zmodernizoval učebnici K. Zmatlíka Šachista začátečník (1951), vydal 

turnajovou knihu Trenčianské Teplice 1949 (1951). 

 

                         
 

 

Další publikace Karla Zmatlíka: 

 

Indická obrana (1.d2-d4 – 1.Jg8-f6) v otevření pěšcem dámy 

Nejmodernější počátek šachové partie 

původní studie 

jako doplněk své učebnice Šachy, (čtvrté vydání) ÚJČŠ)  

napsal prof. Karel Zmatlík 

 

Stručný katechismus hry v šachy 

Pro první potřebu začátečníků 

ÚJČŠ, 1923 

Napsal Karel Zmatík 

 

         
 



Výše uvedená fakta ještě doplním, že také redigoval šachovou hlídku v časopise Vynálezy a 

pokroky.  

 

 
Stránka z čísla 1 ročníku 1908/1909 

 

 

 



A ještě jedna reminiscence – před časem jsem v jednom internetovém antikvariátu koupil Vilímkův 

kalendář studentstva českého, moravského a slezského – 1911-12. Kromě různých kalendářů a 

různých užitečných tabulek obsahuje také stručný článek Hra v šachy (str. 106-118). Popisuje 

pravidla hry a hned v úvodu doporučuje těm, kdož by se chtěli zabývati podrobněji studiem této 

hry, dvě knížky – 1. Šachy. Rukověť praktické hry. Napsal Karel Zmatlík. Přehlížel Oldřich Důras, 

mistr šachu. Nakladatel F. Šimáček 1909. – 2. Lehrbuch des Schachspiels. Von Jean Dufresne, 7. 

vydání. Vyšlo v Reclamově „Universal-Bibliothek“ 1411-1415. Za 1.20 K. Stran asi 600. 


