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Předmluva k 2. vydání

Úvod, úpravy ve 2. vydání

Uplynulo již více než 60 let od doby, kdy Miroslav Soukup v roce 1947 uveřej-
nil „Soupis československého šachového písemnictví“. Jeho soupis byl ve své 
době vynikajícím počinem a velice užitečnou pomůckou pro sběratele šachové 
literatury, šachové historiky, knihovníky, obchodníky a milovníky šachu. Avšak 
v průběhu let se objevilo značné množství titulů, které v Soukupově bibliografii 
chybí anebo jejich popis není úplný – náš soupis obsahuje téměř 150 knih a ča-
sopisů, které Soukup neuvádí a u mnoha dalších je upřesněný popis. 

U šachových rubrik je rozdíl ještě větší – Soukup je do svého soupisu nezahr-
noval a uvádí jich jen zanedbatelné množství v oddíle Varia. Také oproti dal-
ším specializovaným soupisům šachových rubrik (Franzl 1958, Whyld 2002) 
je zde uvedeno asi 60 titulů, které v dřívějších soupisech nebyly zaznamená-
ny, u desítek dalších jsou uvedeny podrobnější informace. 

Toto druhé vydání je oproti prvnímu, které vyšlo v roce 2006, výrazně dopl-
něné. Objevilo se více než 60 nových položek - z toho asi 35 v kapitole Knihy 
a neperiodické tisky, 2 v kapitole Časopisy a asi 25 v kapitole Šachové rubri-
ky. Je to značný počet a dá se předpokládat, že se postupně objeví další zatím 
nepopsané tituly. Celkově je v druhém vydání popsáno více než 500 položek, 
z toho přes 260 knih a brožur, 34 titulů časopisů a více než 200 titulů neša-
chových periodik, které obsahovaly šachovou rubriku. 

Navíc v  porovnání s  1. vydáním byly zaznamenány změny, úpravy a  opravy 
asi u  150 položek. Některé z  těchto změn jsou nepodstatné (jako například 
doplnění nějaké reference), ale asi v  polovině případů se jedná o  důleži-
té změny ať už z  hlediska popisu položky (přesné stránkování, druh vazby 
apod.) anebo jejího obsahu. 

Podstatně byl rozšířen popis šachových rubrik. Kromě informací, které se 
uváděly v 1. vydání (Název periodika, místo a doba vydání, periodicita listu, 
periodicita rubriky a kdy vycházela, kdo a kdy ji vedl, citace a poznámky) jsou 
nyní navíc rozepsány (tedy alespoň tam, kde byly dostupné materiály) jednot-
livé rubriky po ročnících. Obsaženy jsou informace, kolik v ročníku vyšlo rub-
rik, kolik obsahují partií a úloh, zda vyšly v textu nebo na obálkách atd.
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KBNL –  Holandská královská knihovna v Haagu - http://www.kb.nl/in-
dex-en.html 

MZK –  Moravská zemská knihovna - http://www.mzk.cz/
NKČR –  Národní knihovna ČR - http://www.nkp.cz/
VK –  internetové stránky Václava Kotěšovce http://web.telecom.cz/

vaclav.kotesovec/ 
VKOL –  Vědecká knihovna v Olomouci - http://www.vkol.cz/

Foreword to the Second edition

General; Updates in the Second edition 
More than sixty years have passed since Miroslav Soukup published 
the „Soupis československého šachového písemnictví” (Bibliography 
of Czechoslovak Chess Literature). In his days it was an outstanding 
achievement and a very useful manual for collectors of chess literature, chess 
historians, librarians, booksellers, and chess lovers. Over the years, however, 
a  great many new titles have appeared, which are missing from Soukup’s 
bibliography or their description is incomplete - this catalogue describes 
almost 150 books and periodicals not registered by Soukup, and on many 
more a more precise description is supplied. 

The same holds for chess columns - Soukup himself gives a  negligible 
number only, in the section Varia. A  comparison with other specialized 
bibliographies of chess columns (Franzl 1958, Whyld 2002) reveals that here 
are listed about 60 titles not registered before and in scores of others more 
detailed data are supplied.

Many new items have appeared during several years since the first edition 
of this bibliography was published. The second edition includes more than 
60 new entries, of which about 35 are books and brochures, 2 are chess 
magazines and about 25 are chess columns. It is a  large number and is 
probable that new entries will appear in the future, too. In all, the Second 
edition describes more than 500 items, of which more than 260 are books 
and non-periodical publications, 34 are chess magazines and more than 200 
are non-chess periodicals, which contained chess columns. 
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In addition, about 150 items described in the First edition have been updated 
or corrected. Some changes/corrections are unimportant (like addition of 
a  reference number) but about a  half of corrections are important changes, 
like exact pagination, type of binding, or content of the book.

Description of chess columns is now considerably extended. In addition 
to information described in the First edition, is now included detailed 
description of particular volumes - see more in the „Notes on the method of 
description” below.

New catalogue entries can be easily identified - their numbers consist of both 
digits and letters (e. g. 102k), the only exception is the last entry marked as 
442, because here using of a letter was not necessary. In the First edition, all 
entries were marked only by digits (the only exception was item no.192a, in 
this Second edition marked as 192n). Newly added items are now marked 
by digits and by a  letter from the middle of alphabet - like 102k above: this 
item is inserted between nos. 102 and 103. The reason, why it is marked 102k 
(and not 102a) is that would be complicated to mark possible new entry, 
which should be ordered between 102 and 102a. Now, such a new entry can 
be marked as 102f. 

Numbers of all entries are identical with the First edition, there is just one 
exception - it is Drozd’s Šachová ročenka 1945-1946, which was listed under 
no. 192a and now the number has been changed to 192n. 

The work on the Second edition has been closed to 1 January 2014. I would 
like thank to my family for their patience and to all who helped me with notes 
or remarks, especially to Jan Kalendovský of Brno and Jan Michálek of Plzeň. 
Any corrections or additions will be gratefully received, please contact me by 
e-mail at karel@chessbookshop.com 

Karel Mokrý

Scope
This list is addressed mainly at collectors of chess literature. The 
bibliography is comprised of chess books, booklets, other publications, 
periodicals as well as chess columns in non-chess magazines, all with the 
date of issue until the end of 1945. There are only a  few exceptions, with 
titles given with a later date, e.g. for the sake of completeness of the edition 
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Historie, bibliografie
1 Menčík, Ferdinand / [Štítný ze Štítného, Tomáš]: Knížky 

o hře šachové.
Praha, Matice česká, 1879 (obálka datovaná 1880). XX, 57, (3) 
stran. Brožovaná. 19 cm. Edice Památky staré literatury české, 
č. VI, řada I, oddíl 2. Soukup 55; LN 4235.

První část (stránkovaná římskými číslicemi), kterou napsal Ferdinand 
Menčík, je věnovaná historii a  okolnostem, za kterých vznikly Kníž-
ky o  hře šachové, přesněji podle původního názvu Kniežky o  šašiech. 
Bližší informace o  rukopisu uvádí Menčík na straně VII a  dalších: 
„..Z  téhož času zachoval se ve vídeňské dvorské knihovně rukopis spisu, 
pojednávajícího česky o hře šachové (rk. č. 5293). Rukopis tento obsahu-
je asi 19 jiných rozprav, které i  svou vzácností i  obsahem jsou znameni-
ty. Rozličné tyto kusy, z  nichž „excerptae sententiae latinae latae ab an 
1384–1465“ v celku jsou nejmladší, pocházejí od rozličných přepisovačů 
z XV. století a snad ještě během téhož století anebo počátkem stol. XVI. 
svázány byly v  jeden mohútný svazek o  352 papírových listech, z  nichž 
každý 30.5 cm má délky a  20.5 cm šířky. Jak z  pergamenového listu na 
deskách lze spatřiti, náležel svazek tento Jiřímu Polentovi a Sudetis, ro-
diči z Kutné Hory…“ …„vracíme se opětně ke „knížce o šaších“. Knížky ty 
zaujímají v celku 18 listů o dvou sloupcích po 38 řádcích (290-311a , ně-
kolik listů je dvojmo. Písmo rukopisu jest úhledné. Hezkou inicialkou M 
počíná spisek, odstavce následující střídavě modrou a červenou začáteční 
písmenou“…

V druhé části je přepis tohoto díla, napsaného asi krátce po roce 1400 
Tomášem Štítným ze Štítného (asi 1333 – asi 1409), s  Menčíkovými 
poznámkami a  jeho překladem ze staročeštiny. Autor rukopisu není 
uveden, právě Menčík poprvé v této knize poukázal na pravděpodobné 
autorství Štítného. Dnes je Štítný obecně uznáván jako autor díla lite-
rárními historiky. Štítného rukopis se zachoval pouze v jediném exem-
pláři právě ve Vídeňské dvorské knihovně. Nemá samostatný název, 
jeho první slova jsou: „Počínají sě kniežky o šašiech, a co hra šachová 
ukazuje a učí, nebo-li co zaznamenává. Čtiž myslivě.“ Jedná se o vol-
ný překlad známého středověkého díla Jakuba de Cessolis „Liber de 
moribus hominum et officiis nobilium super ludo scacchorum“, oproti 
originálu však je v české verzi mnoho textu vynecháno a naopak Štítný 
provedl některé úpravy, například v chodu figur. Také veškeré přídav-
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ky týkající se Čech v původním díle nejsou. Původní Kniežky o šašiech 
jsou prvním dílem o  šachu v  češtině, do tohoto soupisu ale zařazené 
nejsou, protože se jedná o rukopis, a ne o tištěné vydání. Menčíkův pře-
klad ze staročeštiny byl později kritizován a autor jej přepracoval (viz 
č. 209). Další položky zabývající se Štítného textem a Menčíkovým pře-
kladem viz čísla 206, 207, 209-211 a 213.

2 Zíbrt, Čeněk: Dějiny hry šachové v  Čechách od dob 
nejstarších až po náš věk. Studie kulturně-historická.
Praha, Česká associace šachová, 1888. (2), titulní list, (4), 
28 stran. Brožovaná. 23 cm. Soukup 127; LN 230. 

Zabývá se podrobně dějinami šachu v Čechách od nejstarších dob asi 
do konce 18. století. Autor píše v úvodu knihy: „…Po přednášce žádal 
mě výbor ČSŠ, abych dějiny českého šachu (=tuto knihu) celé otiskl. Po 
vzájemném vyjednávání jsem se přiznal, že chystám uveřejniti první část 
svých „Studií ke kulturním dějinám českým“ a stať o šachu že je částí této 
již připravené práce. Poněvadž pak zatím odkládám asi do roka vydání 
zmíněné knihy, vyhověl jsem ochotně žádosti ČSŠ, a tak se stalo, že dří-
ve než jsem tušil, předstupuji s  tímto spiskem na veřejnost…“ Stať byla 
poté znovu otištěna v díle „Z her a zábav staročeských“ (viz následující 
položka). Na zadní straně obálky je avízovaný druhý díl knihy, který se 
měl zabývat dějinami šachu v době nejnovější a jehož autorem měl být 
Josef Paclt, tento ale nevyšel.

3 Zíbrt, Čeněk: Z  her a  zábav staročeských. Příspěvky ke 
kulturním dějinám českým. Čásť I.
Velké Meziříčí, J. F. Šašek (vdova), 1889. X, 11-285, (3) stran. 
Brožovaná. 17 cm. Edice Moravská bibliotéka, Dílo XXXVIII. 
Soukup-; LN-; Kal 34; NKČR.

Strana 145-205: Zíbrt, Čeněk: Šachy. Článek je mírně pozměněným 
vydáním Zíbrtovy knihy Dějiny hry šachové v Čechách od dob nejstar-
ších až po náš věk z roku 1888 (viz č. 2). Některé věci jsou v článku do-
plněny a upraveny, ale oproti vydání z roku 1888 zase chybí některé po-
známky pod čarou a odkazy na literaturu. 
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56 Kopáč, Luboš / Šulc, Jindřich: Studie. Výběr prací z roku 1941.
Pardubice, V. Vokolek a  syn, 1942. (2 prázdné), titulní list, 
(14), (2  prázdné) stran. a) Brožovaná – běžný papír. Vydáno 
470  výtisků. b) Brožovaná – text tištěn na domácím japanu. 
Vydáno 30 výtisků (neprověřeno). 21 cm. Celkový náklad 
500  výtisků. Edice Na Pardubické šachovnici 1. Soukup 59; LN 
2320.

Předmluva Miroslava Soukupa a celkem 25 studií, z  toho 12 Kopáčo-
vých, 12 Šulcových a  jedna společná studie. Vždy s  diagramem, řeše-
ním a komentáři. Jiná šachová kniha v uvedené edici nevyšla.

57 Prokeš, Ladislav: Šachové studie. 150 miniatur.
Praha, Neubert, 1941. Frontispis (foto L. Prokeše), titulní list,    
s.5-74, (2), (4 inzerce) stran. a) Pevná celoplátěná vazba bez 
obalu. b)  Brožovaná. 22 cm. Soukup 97; LN 2318; Šach 1941, 
s.152.

Předmluvu ke knize (s.5-7), která je v  češtině a  němčině, napsal 
František Dedrle. Další text knihy je už jen v  češtině. Dedrle napsal 
i  úvod ke knize (s.9-17)  s  XXIV komentovanými studiemi-miniatu-
rami českých autorů a poznámky ke 150 Prokešovým studiím (s.23-
74). Prokešovy miniatury – úlohy s nejvýše 7 kameny – jsou uspořá-
dány podle materiálu, vždy s  diagramem, datem a  místem prvního 
uveřejnění, zadáním a komentovaným řešením. Ve 4 případech, kdy 
materiál tématicky navazuje, je udělána výjimka a  tyto studie mají 
8 kamenů.

58 Prokop, F[rantišek] J[osef]: 212 šachových studií.
Praha, A. Lapáček, [1944]. 79, (1) stran. Brožovaná. 21 cm. 
Edice Šachová knihovna F. J. Prokopa, svazek II. Soukup 99; LN 
2322; Šach 1944, s.45.

Krátký úvod Fr. Dedrleho a 213 (212 číslovaných a 1 dodatková) stu-
dií F. J. Prokopa, vždy s diagramem, místem a rokem prvního uveřej-
nění. Řešení je na konci knihy. Kniha vyšla souběžně i v německé verzi 
(212 Endspielstudien).
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82 [Soukup, Miroslav]: Vzpomínka na Bedřicha Bosche.
Praha, [Miroslav Soukup], 1940. Frontispis (foto B. Bosche), 
titulní list, (28) stran. Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem, 
bez obalu. 17 cm. Náklad 50 číslovaných výtisků. Edice Šachové 
umění, svazek 6. Soukup 19; LN 2836; TR 04/01/1941.

Krátká biografie a  20 úloh - samé trojtažky - Bedřicha Bosche (1886 – 
1934) s  diagramy, řešením a  uvedením data a  místa prvního uveřejně-
ní. Kniha vyšla pouze vázaná, část nákladu byla darována autorem, část 
byla nabízena k prodeji. Na posledním listu je 6-řádkový text: VYTISKL 
ROKU 1940 / MIROSLAV SOUKUP / JAKO ŠESTÝ SVAZEK / SVÉ VÁ-
NOČNÍ EDICE / ŠACHOVÉ UMĚNÍ / V 50 ČÍSL. VÝTISCÍCH. Pod tím-
to textem je šrafované pole s ručně vepsaným číslem limitovaného vydání. 

83 Drnek, Josef: Otavské perly.
Praha, Miroslav Soukup, 1940. Frontispis (portrét Josefa 
Drnka), titulní list, (6), 60, (2) stran. a) Pevná papírová vazba 
s  plátěným hřbetem, bez obalu (50 výtisků). b) Brožovaná 
s  obalem (50 výtisků). 16 cm. Celkový náklad 100 číslovaných 
výtisků. Edice Šachové umění, svazek 7. Soukup 33; LN 2827; 
TR 04/01/1941; Šach 1940, str.11.

Rozhovor M. Soukupa s  autorem a  60 úloh Josefa Drnka (1875 – 
1941) s diagramy a  řešením a uvedením data a místa prvního uveřej-
nění, až na výjimky téměř všechny jsou trojtažky. Část nákladu byla 
rozeslána úlohářům, část byla nabízena k prodeji, a to jak vázané, tak 
brožované výtisky (Týden rozhlasu 04/01/1941). Je možné, že vázané 
výtisky mají čísla 1-50 a brožované 51-100. Na posledním listu je 6řád-
kový text: Vydal / Miroslav Soukup / jako 7. svazek své edice / “ŠACHO-
VÉ UMĚNÍ“ / ve 100 výtiscích, z nichž / tento má číslo. Pod tímto tex-
tem je šrafované pole s  ručně vepsaným číslem limitovaného vydání. 
Pod tím ještě jeden vytištěný řádek V Praze v prosinci 1940.

84 Cumpe, Josef: Žertem doopravdy.
Praha, Miroslav Soukup, 1941. Frontispis (foto J. Cumpeho), 
titulní list, (52) stran. Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem, 
bez obalu. 15 cm. Náklad 50 číslovaných výtisků. Edice Šachové 
umění, svazek 8. Soukup 24; LN 2845; Šach 1942, str.46.

Předmluva Miroslava Soukupa a  50 žertovných úloh J. Cumpeho 
(1868 – 1943) s diagramy a uvedením data a místa prvního uveřejně-
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94 Soukup, Miroslav: Soupis československého šachového 
písemnictví. Bibliographie de la littérature tchécoslovaque 
sur les échecs.
Praha, [Miroslav Soukup], 1947. 19, (1) stran. Brožovaná. 
21 cm. Vánoční edice M. S., svazek 17. LN 153.

Soupis československé šachové literatury vydané před 31. srpnem 
1947. Popis jednotlivých položek obsahuje tyto informace: autor, ná-
zev (případně i podtitul díla), místo a rok vydání, vydavatel, rozměry, 
počet stran, případně edice. Materiál je rozdělen do 3 oddílů: A – Časo-
pisy, B – Knihy a brožury, C – Varia. 

Položky v oddílech A a B jsou číslované postupně od 1 do 140, z čehož 
titulů časopisů je 17 (č.1-17) a knihy mají čísla 18-140. Ve skutečnos-
ti je knih o  čtyři více, protože ve čtyřech případech je použito stejné 
číslo s přídavkem „a“ (např. 98, 98a). Položky uvedené v oddílu Varia 
(šachové hlídky, programy turnajů, rukopisy apod.) číslované nejsou. 
Název knihy je souběžně česky a francouzsky, jinak je celý text v češti-
ně, jen na konci knihy se objevuje krátký česko-francouzský slovníček. 
Předmluva Dr. Niemeijera je souběžně v holandštině i češtině. Posled-
ní, závěrečný svazek Soukupovy edice „Šachové umění“.

Biografie
95 Distl, Bohumír: Rozmarné črty české a německé. Verše české 

a německé. Hudební črty anglické, české a německé. Šachové 
hry.
Praha, Kroužek Svéráz, [1914]. 124, (2), (2 prázdné) stran. 
1 obrazová příloha (foto autora). Brožovaná. 18 cm. Soukup 31; 
LN-; Genža str.73; MS str.62; NKČR; ZP 04/12/1914.

Kniha je autobiografií Bohumíra Distla s uvedením jeho tvorby z růz-
ných oblastí, šachová část je na stranách 105-122. Obsahuje krátkou 
biografii autora a celkem 8 jeho komentovaných partií, z nichž jedna je 
z roku 1913 a sedm z let 1899-1902 – z těchto sedmi je pět partií kores-
pondenčních. Text knihy je zčásti česky, zčásti německy, zčásti anglic-
ky, šachová část je celá v češtině.
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chové partii (viz číslo 188, 202) a šachové výstavě. Text doprovází na 
některých stranách inzerce.

(Hamburg 1930, šachová olympiáda)
115 Pokorný, Amos: Českoslovenští šachisté na šachové 

olympiadě v Hamburku 1930.
Brno, Brněnská župa ÚJČŠ, [1931]. 74, (2) stran. Brožovaná. 
24 cm. Soukup 39; LN-.

66 partií československého družstva s komentáři a diagramy z celkem 
68 sehraných – chybí partie Treybal-Sämisch a Flohr-Abramavicius, je-
jichž zápis se ztratil hned po olympiádě. Slovní přehledy jednotlivých 
kol, tabulka, index hráčů. Československo (Flohr 14,5 ze 17, Rejfíř 
9/14, Prokeš 5,5/10, Pokorný 7,5/14, Treybal 6/13) skončilo na olym-
piádě na 5. místě za Polskem, Maďarskem, Německem a Rakouskem.

(Mnichovo Hradiště 1930, IX. Sjezd Severočeské župy ÚJČŠ)
115k IX. Sjezd Severočeské župy Ústř. jednoty českosl. šachistů 

spojený s  národním turnajem českých mistrů za účasti 
velmistra šachové hry E. Bogoljubova v  Mnichově Hradišti 
(program).
[Mnichovo Hradiště, 1930]. 4 strany (s  obálkou). Brožovaná. 
23 cm. Soukup-; LN-; Kal-; Mo1-; CPL-; NKČR-; JM.

Program turnaje, na 1. a 2. straně seznam funkcionářů a čestný výbor. 
Na 3. a 4. straně program turnajů, které se hrály od 29. června do 6. čer-
vence 1930. Na 3. straně obálky informace o Mnichovohradišťsku.

(Olomouc 1930, 5. Sjezd Olomoucké župy ÚJČŠ)
116 Drlík, Jan, a jiní: Slavnostní spis k V. sjezdu olomoucké župy 

Ústř. jednoty čsl. šachistů v  Olomouci ve dnech 28. VI. – 6. 
VII. 1930.
Olomouc, nákladem vlastním, (1930). 12, (4 inzerce) stran. 
1 foto na první straně. Brožovaná bez obálky. 23,5 cm. Soukup-; 
LN-; Kal-.

Program a informace o sjezdu (s.2-3), 2 články V. Nešpora o městě Olo-
mouci a jeho památkách (s.4-5), článek o historii šachu v Olomouci od 
V. Mohapla (s.6-7), a článek o historii Olomoucké župy ÚJČŠ od J. Dr-
líka (s.8-9), žertovný článek J. E. Vašicy Šachové vademecum (s.10-12).
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(Olomouc 1944, Velikonoční turnaj)
162 Rašovský, Josef: Velikonoční turnaj pořádaný šachovým 

odborem SK Olomouc ASO ve dnech 9.-18. dubna 1944.
[Olomouc, vydavatel neuveden, 1944]. (1 prázdná), 49, (1), 
(1  prázdná) stran. 2 foto (po jednom na vnitřních stranách 
obálky). Brožovaná. Cyklostyl. 21 cm. Soukup 71; LN 5656.

Název podle obálky. Všech 45 partií hlavního turnaje – 1.Dr.Florian, 
2.Zíta, 3.Tikovský, celkem 10 účastníků každý s každým. Všechny par-
tie jsou komentované, velkou většinou od samotných účastníků. Slovní 
přehledy k jednotlivým kolům. Na poslední straně obálky 2 tabulky.

(Korespondenční juniorský turnaj, 1944-1948)
 Hladký, Jiří: Zprávy Juniorského korespondenčního 

šachového turnaje o přebor Čech a Moravy.
Viz číslo 254.

(Praha 1944, Turnaj družstev - Dobruského memoriál)
163 Brouzda, V.: Cesta za vítězstvím.

Praha, 1944. Titulní list, 33 listů. Sepnuté volné listy bez obálky. 
Cyklostyl. 30 cm. Soukup-; LN-; Kal 15.

Cyklostyl na levném papíru, text potištěný vždy jen z jedné strany. Pub-
likace má podtitul „Stručný přehled vítězného postupu mužstva Caissy 
v memoriálu Dr. Dobruského v roce 1944 s 24 partiemi“. Na prvních 
třech listech Úvod, tabulka turnaje (1.Caissa 7,5 bodu, 2.Poštovní 6,5, 
3.Aljechin 6, celkem 10 družstev), přehled individuálních výsledků 
a  slovní hodnocení hráčů družstva Caissy. Následuje 24 komentova-
ných partií. Vítěz turnaje Caissa je známější pod svým dřívějším ná-
zvem š. k. Marshall.

(Praha 1944, III. turnaj o přebor Královských Vinohrad)
163k  III. šachový turnaj o  přebor Král.[ovských] Vinohrad 

a putovní pohár I. předsedy klubu.
[Praha], šachový klub Vidmar, [1944]. (2) strany. 1 list. 
13 (výška) x 21 cm. Soukup-; LN-; Kal-; Mo1-; JM.

Program a  podmínky turnaje, hraného v  úterky a  pátky od 10. října 
1944. Akce byla uspořádaná u příležitosti 50. narozenin prvního před-
sedy klubu Rudolfa Maděry. Vícebarevný tisk.
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(Nymburk, Spolek šachistů)
171 Jubilejní almanach spolku šachistů v Nymburce. 1911-1941.

Nymburk, [Spolek šachistů v  Nymburce], 1941. 10 stran. 
Brožovaná. 23 cm. Soukup 70; LN 3751.

Na stranách 3-4, 8-10 program jubilejního turnaje, na str. 5-7 historie 
spolku.

(Olomouc, Český spolek šachovní + Šachový klub Hodolany)
172 1897-1937 Český spolek šachovní v  Olomouci. 1927-1937 

Šachový klub Hodolany.
[Olomouc, vydavatel neuveden, 1937]. 20, (12 inzerce) stran. 
2  foto v  textu. Brožovaná. 25 cm. Soukup 72; LN-; ČŠ 1938, 
str.16.

Název podle obálky. Historie Českého spolku šachovního v Olomouci 
od jeho založení do roku 1937 a přehled důležitějších událostí v klubu 
během posledních 10 let. Druhá část knihy je věnovaná šachovému 
klubu Hodolany (dnes místní část Olomouce) s  uvedením výsledků 
v  soutěži družstev, meziklubovních zápasů, výsledku klubovních tur-
najů a dalšími informacemi. Jednotlivé statě jsou podepsané iniciálami 
F. L. (asi František Ledvinka), J. M. (asi Jan Mohapl), K. S. (asi K. Slá-
dek) a Dr.M. (asi dr. Vladimír Mohapl).

(Pardubice, Dělnický klub šachistů)
172k Šachista v SSSR.

Pardubice, nákladem vlastním, [1935]. 1 list s  tiskem jen na 
přední straně. 23,5 cm. Soukup-; LN-; Kal-; Mo1-; SPK-; MZK-.

Leták na růžovém papíru informující o přednášce Karla Opočenského, 
konané 11. dubna 1935 v hotelu Grand v Pardubicích a o simultánce, 
která se bude konat hned po přednášce. Akci pořádají Dělnický klub 
šachistů a Městský osvětový sbor v Pardubicích. 

(Pardubice, Šachový klub)
173 Krpata, F[rantišek]: Simultánka mistra E. Richtera. 7. 3. 1943.

Pardubice, nákladem vlastním, [1943]. 14 stran. Brožovaná. 
Cyklostyl. Edice Z  archivu starosty klubu, svazek 1. Soukup-; 
LN-; Kal-; SPK 1465; MZK.
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byla partie opakovaná v roce 1907 (viz č.200, 201). Pro zápis tahů byla 
použita figurová notace. Trojbarevný tisk, pro část nadpisu a označení 
bílých figur jak na diagramech, tak v textu je použita červená, pro část 
nadpisu a černé figury modrá barva.

199k [Dobruský, Jan]: Matiční Slavnost v Plzni dne 6. a 7. července 
1902. Vysvětlení partie šachové provedené se živými figurami.
Plzeň, nákladem Výkonného výboru matiční slavnosti, [1902]. 
(4) strany. Brožovaná (dvojlist) bez obálky. 27,5 cm. Soukup-; 
LN-; Kal-; Mo1-, JM.

Opakování živé partie, poprvé hrané v  roce 1895 (viz č.197, 197i, 
197r) a  opakované v  roce 1897 (č.199). Pořadí tahů je stejné jako 
v  partii z  roku 1897 (mat v  31. tahu), v  textu jsou drobné odchyl-
ky. S dalším přehozením tahů byla partie opakovaná v roce 1907 (viz 
č.200, 201). Pro zápis tahů byla použita figurová notace. Trojbarevný 
tisk, pro část nadpisu a  označení bílých figur jak na diagramech, tak 
v textu je použita červená, pro část nadpisu a černé figury modrá barva.

200 [Dobruský, Jan]: Historický podklad a  vysvětlení ku klání 
šachovému V. Sletu všesokolského na cvičišti sletovém Na 
Letné ve dnech 9., 16., 23. června a 1. července 1907.
Praha, Výbor V. Sletu všesokolského, 1907. 8 stran. Brožovaná 
bez obálky. 23 cm. Soukup-; LN-; Kal-.

Partie živými figurami s  komentáři, představující boj mezi Žižkovým 
husitským vojskem (bílé figury) a  vojskem císaře Zikmunda (černé) 
v  lednu 1422. Partie končí vítězstvím Žižkova vojska (matem v  32. 
tahu). Partie je velice podobná, až na přehození tahů téměř totožná 
s partiemi hranými živými figurami v roce 1895 (číslo 197, 197i, 197r), 
1897 (č.199) a  1902 (č.199k). Jen místo bitvy u  Vilémova jak tomu 
bylo v letech 1895 a 1897, je nyní aplikovaná na bitvu Husité proti Zik-
mundovi u  Německého Brodu. Všechny partie 1895-1897-1907 jsou 
téměř totožné, ale žádné dvě z  nich nejsou úplně stejné. Popsán i  vý-
klad skutečné bitvy a  odchylky od skutečné výzbroje Žižkova vojska 
a použitých kostýmů. Pro zápis tahů byla použita figurová notace. Viz 
také č.201.
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201 Scheiner, Josef, a  jiní: Pátý slet všesokolský pořádaný 
v  Praze Českou Obcí Sokolskou ve dnech 28. – 30. června 
a 1. července 1907.
Praha, Česká Obec Sokolská, [1908]. Titulní list, 332, XIII, (3) 
stran + 20 nečíslovaných listů obrazových příloh, z  toho jedna 
skládací. Mnoho foto v textu. a) Brožovaná; b) Pevná celoplátěná 
vazba bez obalu. 31 cm. Soukup-; LN-; Kal-; NKČR.

Obsahuje 2 články se vztahem k  šachu – Očenášek, A[ugustin]: Ša-
chový turnaj (str.25-41 + foto na s.24) a Očenášek, A[ugustin]: Šachy 
 (s.303-304). Články popisují partii živými figurami složenou Janem 
Dobruským mezi Žižkovým husitským vojskem a vojskem císaře Zik-
munda v lednu 1422. Viz poznámky k číslu 200. Ostatní část knihy po-
pisuje podrobně 5. všesokolský slet. Vázaná varianta je v zelenošedém 
plátně, bohatě zdobená v kombinaci zlaté, červené a bílé na přední des-
ce a na hřbetu.

202 [Traxler, Karel], a jiní: Živá šachová partie Bitva u Zborova.
[Tábor, vydavatel neuveden, 1929]. (4) strany. Brožovaná 
(dvojlist) bez obálky. 29 cm. Soukup-; LN-; Kal-.

Zápis partie, která byla jako živé šachy provedena v Táboře na libreto 
mistra Karla Traxlera 13. a 14. července 1929 a na všeobecnou žádost 
opakována 3. a 4. srpna 1929. Kromě výkladu partie s  jedním diagra-
mem je zde obsažena krátká biografická informace o mistru Traxlerovi 
a na straně 2 článek o skutečné bitvě u Zborova (napsal generál Stani-
slav Čeček). Tato brožura byla také spolusvázána k Památníku jihočes-
kého šachu (č.188), vydaného v Táboře 1932. 

Mravoučné spisy a související literatura
203 Hlasatel Český. Spis čtwrtletnj k  prospěchu a  potěssenj 

wssech wlastenců. Prvnj ročnj běh, 1806. Djl čtwrtý.
Praha, Jan Negedlý u  Bohumila Haase, 1806. 170 stran 
(číslovaných 479-644, z  nichž 479-480 jsou titulní list 4. dílu. 
K tomu 4 nečíslované strany obsahu všech 4 dílů ročníku 1806), 
1 skládací příloha (notový zápis). Brožovaná. 16,5 cm. Soukup 
str.18 poznámka; LN-; Kal-; SPK-.

Strana 551-571: Jungmann, Jozeff: Hra w ssachy. Jungmannovo dílo 
je prvním uceleným českým tištěným šachovým textem. Je kompilací 



109Ostatní knihy a neperiodické publikace

tento svazek vydaný asi v roce 1895 nebo 1896, ale dá se předpokládat, 
že býval dotištěný i v následujících letech. Šachové diagramy dal zřej-
mě tisknout František Moučka ve vlastní režii.

 Wellner, Max: a2-a4 a7-a5. K  oslavě prvních českých novin 
šachových dne 5. března 1896 vyšlých.
Viz číslo 215. Kniha by měla být správně zařazena na tomto místě, ale 
aby zůstala zachovaná referenční čísla, zůstává zařazena tak, jako byla 
u 1. vydání.

217 Wellner, Max: Feuilletoneček o hře v šachy.
Domažlice, nákladem vlastním, 1898. Brožovaná, asi bez obálky. 
30 cm. Soukup-; LN-; Kal 12; NKČR.

Brožura má podtitul „Pánům účastníkům druhého všeobecného turna-
je korespondenčního v Čechách.“ Na straně 3 v krátkosti Pravidla hry, 
na stranách 5 až 20 je přehled různých zahájení, s uvedením pokračo-
vání většinou do 8. tahu a krátkými poznámkami. Na stranách 20-22 
se autor věnuje svým partiím hraným v druhém všeobecném korespon-
denčním turnaji. Na stranách 22-23 je nešachový text - autorova pole-
mika ohledně různých témat. 

V 1. vydání byla tato brožura uvedena pod číslem 217 v oddíle Ostatní 
knihy, neboť nebyl znám obsah publikace. Správně by měla bát zařaze-
na v oddíle Zahájení, ale aby se neměnilo její katalogové číslo, zůstává 
v tomto oddíle.

218 Chocholouš, Jiří / Pospíšil, Karel: Hymna šachistů.
Praha, vydavatel neuveden, [1909]. (4) strany. Brožovaná 
(dvojlist) bez obálky. 19 cm. Soukup-; LN-; Kal 17; ZP 
18/04/1929.

Notový zápis šachové písně, která byla složena spíše pro zábavu, má 
humorný text. Slova Jiří Chocholouš, složil a  věnoval účastníkům III. 
sjezdu ÚJČŠ Karel Pospíšil (21/02/1867 - 06/04/1929, silný šachis-
ta, v 80. letech měl uveřejněno několik úloh v českých rubrikách, poz-
ději se věnoval jen hudbě. Synovec úloháře Josefa Pospíšila). Hymna 
šachistů se poprvé hrála na zakončení III. Sjezdu ÚJČŠ v Praze 8. září 
1909. Ryl a tiskl V. Kotrba, Praha.
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redaktor nejsou uvedeni, je pravděpodobné, že redaktorem byl i zde Vi-
lém Freytag. V následném časopisu v čísle 1 se potom objevují některé 
partie a úlohy z tohoto čísla (byť s jiným číslováním), neobjevuje se tam 
však např. Mazelův článek „Písmena L“.

233 Šach-Mat.
1884/85, Praha. Ročník I. Vychází nepravidelně. Nakladatel, 
vydavatel a  odpovědný redaktor Vilém Freytag. Časopis 
28 cm, přílohy (po rozložení) 28 cm. Soukup 1; LN-; Světozor 
26/09/1884, 10/10/1884.

1884/85:  T, O, 1-8 + 2 složené přílohy: (2), V, 1 prázdná, (162) 
stran + 2 složené listy

První „skutečný“ český šachový časopis. Vychází ve vlastním nákladu 
Viléma Freytaga, který byl zároveň redaktorem. Časopis byl psán ruč-
ně, a poté litografován u firmy Josef Středa, Praha 1. 

Šach-Mat vycházel údajně v nákladu 100 výtisků - tento údaj není uve-
den přímo v časopise, ale uvádí jej veškerá literatura, která se o Šach-
-Matu zmiňuje; nejdůležitější v  tomto ohledu je zřejmě poznámka 
Františka Moučky ve Světozoru z 10/10/1884 (číslo 43), kde píše: Na-
šim přátelům: Šach-Matu č. 4, 5 a  6 vyšlo dne 10. t. m najednou, čímž 
první serie ukončena. Další čísla vycházeti nyní budou pravidelně každé-
ho 1. v měsíci o 32 stranách veliké 8º, autografovaná. Vzhledem k určité-
mu počtu výtisků zaslány budou další čísla jen oněm přátelům již zašlou 
předplatné za 2 čísla 75 kr. a 6 kr. na porto do 25. října. Předešlá čísla 
zaslána mohou býti na ukázku, pokud zásoby (při 100 exem. nákladu) 
stačí. Dotazy v  Českém spolku šachovním zodpoví redakce Š. M. Je to 
text, který je s  drobnými úpravami otištěný i  v  dvojčísle 5/6 časopisu 
- tam se ale neuvádí údaj o 100 exemplářích, nepíše se nic o „autogra-
fovaných“ výtiscích a  dále se uvádí (Šach-Mat č. 5/6, str. 32): „Příští 
čtvrtletí bude určen náklad pouze dle počtu oněch pp. předplatitelů, jíž 
nám do 20ho př. měsíce zašlou předplatné na celé čtvrtletí (3 čísla) prosí-
me by nám toto laskavě dodáno bylo.“

Vzhledem k tomu, že se Šach-Mat prakticky nevyskytuje v soukromých 
ani ve veřejných šachových knihovnách, lze údaj o nákladu 100 výtisků 
pokládat za věrohodný. Příspěvky do časopisu jsou psány několika ru-
kopisy, kromě Viléma Freytaga sem přispívali Jan Hanuš, Jiří Chocho-
louš, Jan Kotrč, Josef Kvíčala, Eduard Mazel, Josef Paclt, Josef Pospí-
šil, a možná ještě další, zejména členové Českého spolku šachovního, 
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237 Časopis českých šachistů.
1906/07-1919, Praha. Ročník I-XIII. Měsíčník. Vydává Šachovní 
klub Dobruský v  letech 1906/07 - 1911; Redakční družstvo 
v  letech 1912-1919. Od ročníku IV, 1909/1910 s  podtitulem 
„Officielní orgán Ústřední Jednoty Českých šachistů“. 23 cm. 
Soukup 4; LN 5985.

1906/07: T, O, 1-12 + 1 obraz. příloha: (6), 192s + 1 list
1907/08: T, O, 1-12 + 1 obraz. příloha: (6), 212s + 1 list
1908/09: T, O, 1-12: (6), 192s
1909/10: T, O, 1-12: (6), 192s
1911: T, O, 1-12: (6), 192s
1912: T, O, 1-12: (6), 192s
1913: T, O, 1-4, 5A, 5B, 6-12: (8), 192s
1914: T, O, 1-12: (8), 176s
1915: T, O, 1-12: (6), 180s
1916: T, O, 1-12: (6), 176s
1917: T, O, 1-12: (6), 168s
1918: T, O, 1-12: (6), 168s
1919: T, O, 1-12: (6), 184s

Časopis českých šachistů začal tři roky po zániku Českých listů šacho-
vých, a i když v průběhu let musel překonat různé problémy a vydává-
ní časopisu bylo několikrát ohroženo, vychází bez přerušení dodnes. 
Během let se název několikrát měnil, hlavně z  politických důvodů, 
popis je proto rozdělen kvůli větší přehlednosti podle toho, pod jakým 
názvem časopis vycházel (položky č.237-240). Mezi hlavní redakto-
ry časopisu v průběhu let 1906-1919 patřili Jan Dobruský (1906/07), 
 Oldřich Důras (1906/07-1907/08, uváděný ještě s  kroužkovaným 
„ů“), Karel Anderle (1906/07), Václav Kautský  (1906/07-1919), 
Bedřich Bosch (1907/08-1912), Jiří Chocholouš (1907/08, 
 1917-1918), František Sova (1908/09), Ladislav Prokeš (1908/09-
1915, 1917-1919), Tomáš Sika (1908/09-1912), František Dedrle 
(1913-1915, 1919) a Karel Traxler (1916). 

Vydavatelem a nakladatelem byl Šachovní klub Dobruský 1906-1911, 
od roku 1912 družstvo redaktorů, v němž byli: Bedřich Bosch (1912), 
Václav Kautský (1912-1919), Ladislav Prokeš (1912,  1914-1919), 
Tomáš Sika (1912), A. Toman (1912-1914), František Dedrle 
 (1913-1919), Karel Traxler (1916). Časopis se tisknul do čísla 10/1911 
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260 Středočeský šach.
Vychází 1945-?, Smečno. Soukup-; LN-; Kal-; SPK-.

Počet vydaných čísel ani stran není znám.

Neprověřeno. Bližší informace nejsou známy. Odkaz na toto regionál-
ní periodikum je ve Zprávách Pražské župy ÚJČŠ v  čísle 13 z  24. IV. 
1945, s.50: „Středočeská župa ÚJČŠ vstoupila do řad žup, vydávajících 
svůj oběžník s partiemi z prostředí župy. Jmenuje se „Středočeský šach“, 
je vydáván péčí agilních šachistů ze Smečna a 1. číslo máme právě před 
sebou“. Další zmínka je v  pražských Zprávách, v  čísle 28 z  28. VIII. 
1945: „Došlo nás 3. číslo „Středočeského šachu“. Obsah: zprávy a partie 
ze středočeské župy…“

261 Šachové zprávy.
1945, Louny. Ročník I, čísla 1-2 (více zřejmě nevyšlo). Vydává 
Spolek šachistů v  Lounech. S  podtitulem „Oběžník, vydaný 
dle potřeby k  informaci členů, spolkem šachistů v  Lounech“. 
29,5 cm. Soukup-; LN-; Kal-; SPK-. 

1945: 1-2: (7)s

Lounské Zprávy vycházejí cyklostylované na levném papíru, na vol-
ných listech velkého formátu. První číslo vyšlo 18. dubna 1945 a  se-
stává ze tří jednostranně potištěných listů. Druhé číslo vyšlo 2. květ-
na 1945, má rozsah také 3 listy, z  nichž první dva jsou potištěny 
jednostranně a  třetí má na první straně tisk a  na druhé jsou 2 studie 
Jindřicha Šulce. Diagramy (v  prvním čísle 1, ve druhém 3) jsou pro-
vedené razítkem, popis u nich je ručně. Třetí číslo Zpráv už zřejmě ne-
vyšlo - byla zaznamenána pouze jeho rozpracovaná, ale nedokončená 
část, obsahující klubové zprávy, partii Fine-Botvinnik z turnaje AVRO 
1938 a  část partie Brychta-Beránek z  klubového turnaje (Jarního 
 poháru).

Zprávy se věnují hlavně národnímu turnaji ve Smečně 1945, z  něhož 
přinášejí v každém čísle 1 komentovanou partii (Brychta-Šajtar, Alster-
-Brychta). Dále přinášejí zprávy z klubových turnajů. 

Lounské Zprávy, stejně jako ostatní podobná periodika a oběžníky za-
čátku 40. let minulého století (čísla 249-261), lze jen těžko získat. In-
formace o těchto oběžnících jsou dosti neúplné, dnes se prakticky ne-
objevují. Většinou byly vydávány cyklostylem na levném papíře, jinak 
to ani za války nešlo. Chronologické řazení nemusí odpovídat skuteč-
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Šachové rubriky
262 28. říjen.

Praha, 1919-04/12/1926. Deník.
Šachy týdně, od konce září 1925 denně: 00/01/1924-00/00/1926.
Vedl František Josef Prokop po celou dobu rubriky.
GP 41; Whyld str.7; ŠS 1925, str.18; MZK; JK.

Neprověřeno. Obsah: studie, zprávy, málo partie, asi bez úloh. V roce 
1926 změnil název na „Nový 28. říjen“, list zanikl koncem roku 1926.

1924: šachy asi 01/01/ - 27/12/1924. Šachy v každém čísle, zřejmě vždy 
v textu. Rubriky číslo 1-53. Studie 1-162, partií jen několik, počet ne-
zjištěn.

1925: šachy 04/01/ - 24/12/1925. Šachy v  každém čísle, zřejmě vždy 
v  textu. Rubriky číslo 1-52. Studie 163-200, partií jen několik, počet 
nezjištěn. Od 29. září rubrika se zprávami, někdy i partiemi denně, ale 
týdenní pravidelná rubrika (studie) zůstává zachovaná.

263 A-Zet.
Praha, 02/01/1929-31/08/1944. Deník.
Šachy denně: 00/00/1931(?) a možná i před a po 1931.
GP 1; Whyld str.7; MZK.

Neprověřeno. Jiný název listu také „A-Zet České slovo“.

263k Album Slovanských listův pro zábavu a poučení.
Jičín, 1877-?. Asi 18 čísel za rok.
Šachy v každém(?) čísle: 00/00/1877.
GP-; Whyld-; Mo1-; VKOL.

Neprověřeno. Možná vyšel jen jeden ročník, podle VKOL 18 čísel 
v roce 1877. Podle jedné nabídky, která se objevila v roce 2009 na In-
ternetu, obsahuje šachy v každém čísle (vyobrazený diagram asi s úlo-
hou) a ročník 1877 má 328 stran.

 Besídka „Dělnických listů“.
Viz Dělnické listy (č.287)
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404 Sportovní revue.
Praha, 1920-?
Šachy: 00/00/1920-00/00/1922(?).
Vedl Václav Kautský 1920-1922.
GP 187; Whyld str.417; MiG (sv.9 - Moravec) str.17.

Neprověřeno. Obsah: úlohy. Úloha č.37 dne 17/03/1921.

405 Sportsman.
Praha, ?-1920-1922-?
Šachy: 00/00/1920-00/00/1922(?).
Vedl Emil Richter 1920-1922(?).
GP 188; Whyld str.418; ČČŠ 1920, str.180.

Neprověřeno.

406 Stadion.
Praha, ?-1930-?. Týdeník.
Šachy týdně(?): ?-00/00/1930-?
Vedl? (přispíval Karel Opočenský).
GP 189; Whyld str.421.

Neprověřeno. Není jisté, jestli se jedná o  pravidelnou rubriku, anebo 
o nepravidelné příspěvky Karla Opočenského. 

407 Stráž lidu.
České Budějovice, ?-1927-1928-?
Šachy týdně: ?-00/00/1927-05/10/1928-?
Vedl Otakar Votruba.
GP 191, Whyld str.427; RS svazek 4; ČR 26/02/1928.

Neprověřeno. Obsah: úlohy. Oficiální rubrika Jihočeské župy ÚJČŠ.

407k Středoškolák.
Praha, 20/09/1945-00/00/1948-?. Měsíčně kromě prázdnin.
Šachy měsíčně: 00/12/1945-00/06/1946-?
Vedl Miroslav Teissig.
GP-; Whyld-; Mo1-.

Prověřen 1. ročník 1945/46, kromě čísla 7. Obsah 1. ročníku: několik 
partií (nejméně 3, k  tomu případně další pokud byly v  čísle 7), teorie 
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414 Světozor.
Praha, 07/10/1904-05/03/1943. Týdeník, některé roky 
čtrnáctideník.
Šachy týdně nebo 14denně 00/10/1904-25/09/1930.
Vedli Josef Vladimír Štefanydes 1904-00/00/1921, Zdeněk 
Mach 1904-1930.
GP 201; Whyld str.441; MZK.

Neprověřeno kromě ročníků 1905/06 (kromě č.52), 1906/07 (jen čísla 
1-10, 14-52), 1908/09 (jen čísla 34-52), 1910/11, 1911/12, 1912/13 
(kromě č.21), 1913/14 (kromě čísel 42 a  47), 1914/15, 1915/16 
(jen čísla 1-24, 26), 1916/17 - 1918/19, 1919/20 (kromě čísla 52), 
1920/21 - 1927/28, 1928/29 (kromě čísla 1), 1929/30. Vydává J. Otto. 
Obsah: úlohy (někdy 50 i  více v  jednom ročníku), partie (30 i  více), 
méně zprávy, výjimečně studie, které jsou číslované v rámci úloh. V le-
tech 1900-1904 vycházel pod názvem Illustrovaný svět (č.302). V roce 
1929 sloučen s Českým světem (č.284). Časopis vychází týdně s výjim-
kou 21.-26. ročníku, kdy vychází čtrnáctidenně. 

Rubrika vycházela v  některých letech v  textu, v  některých na obálce. 
Nejhůře se shánějí rubriky z  let 1904/05 až 1909/10, ostatní ročníky 
se objevují častěji. Jeden ročník vychází od podzimu (září nebo říjen) 
do podzimu příštího roku. Vedoucí rubriky nejsou v  hlavičkách větši-
nou uvedeni až do 28/09/1921, od prvního čísla ročníku 1921/22 je už 
uvedený v hlavičce Zdeněk Mach. Za celou dobu vydávání bylo uveřej-
něno téměř 2000 úloh a asi 1100 partií – poslední partie má sice po-
řadové číslo 789, ale editoři v průběhu let 300 partií ubrali, viz ročník 
1918/19 a 1923/24. Prokop (str.87) udává, že rubrika vycházela až do 
roku 1933, ale poslední rubrika vyšla v ročníku 1930 (25/09), tak jak 
udávají GP i Whyld.

1904/05 (5. ročník): 52 čísel; 00/10/1904 - 06/10/1905. První ročník 
s názvem Světozor po přejmenování z Illustrovaného světa (č.302). Ša-
chy v každém čísle, vždy na obálce. Celkem 52 rubrik, úlohy 106-157 
(celkem 52), partie 106-155 (celkem 50).

1905/06: 52 čísel; 13/10/1905 - 05/10/1906. Šachy nevyšly v  čísle 31 
(11/05/1906), jinak rubrika v každém čísle, vždy na obálce; neprověře-
no číslo 52. Celkem 51 rubrik, úlohy 158-168, 168-169, 171-208 (cel-
kem 51), partie 156-165, 169-197, 197-203 (celkem 46).

1906/07: 52 čísel; 00/10/1906 - 11/10/1907. Rubrika asi v každém čís-
le, neprověřena čísla 11-13; u ostatních čísel byly šachy vždy na obál-
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komentovaný – annotated
koncovky a studie – endgames and studies

list – 1. = (news)paper; 2. = leaf, sheet

měsíčník, měsíčně – monthly
mezinárodní – international
mravoučné spisy – moralizations

na obálkách - on the covers
náklad – edition (number of copies published)
nákladem vlastním – self-edition
název – title
název podle obálky – cover title
nepravidelně – irregularly
neprověřeno – not examined
neuveden – not stated
nevyšla (nevyšel) – not issued (vyšel = issued)

obal – dust jacket
obálka – cover
oběžník – circular
obrazová příloha – plate
obsah – content
okolo – about
ostatní (knihy) – other (books)

papírová (pevná) vazba – hard paper binding (boards)
partie – game
patitul – halftitle
pevná vazba – hardcover
plátěná – cloth
poloplátěná – half-cloth

položka – item
poznámka – note
prázdná (strana) – blank (page)
prověřeno - examined
předsádka – endpaper
příloha – supplement
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Klempfner, Evžen: 287
Knihovna Kněhyně (edice): 8, 10, 42-44, 47
Knížky o hře šachové: 1, (206), (207), 209, (210-211), (213)
Knotek, Ladislav: 70, 239, 333, 437
Kober, Karel Bohuš: 14, 16, 41
Koliandr, O.: 284
König, Antonín: 72, 299, 313, 386, 413
Kopáč, Luboš: 56
Kopecký, J.: 388
Kopecký, Rudolf: 35, 37, 278, 394
Korn, W.: 325
Koruna, Josef Alexander Leopold: 214 
Košťál, Miroslav: viz Havel, Miroslav
Kotrč, Jan: 17, 19, 24, 60, 64, 233, 234, 265, 287, 333, 413, 439
Kottnauer, Čeněk: 390
Královská hra šachy: 21, 28, 29, 32
Krátký přehled pět a třiceti…: 4
Kraus, František: 219, 219k, 286, 379
Krejča, Jan: 440
Kriebel, O.: 225
Kritické i exegetické poznámky k stč. textu Kniežek o šašiech: 207
Kroupa, Bohuslav: 386
Kroupa, František: 129
Krpata, František: 112, 130, 143, 144, 157, 158, 165, 173, 173i, 245, 251, 
259, 433
Kučera, A.: 415
Kučera, Eduard: 18
Kučera, František V.: 281
Kudinek, Hugo: 192
Kuttan, Vena: 67
Kuželka, Jan: 276, 287, 399, 441
Kvíčala, Antonín: 60, 61, (230), 231, 386, 413
Kvíčala, Josef: 413

L., F. (=Ledvinka, František?): 172
Lapáček, Alois: 240
Laws, Benjamin Glover: 63
Ledvinka(?), František: viz L., F.
Lendl, Eduard: 257, 319
Lendl, Jiří: 285, 319
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