
Úvod
aneb „něco á la 
předmluva“…

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 
dostáváte  do  rukou  knihu,  která  svým  způsobem  není  ani 

hodnotná, ani zábavná a už vůbec ne smysluplná!…() Přesto však věřím, 
že je to kniha, ke které se budete rádi vracet…

Již  před několika lety mě začaly přitahovat šachové studie – 
avšak ne ve smyslu skladebního šachu, nýbrž jakožto praktického hráče. 
Vždy  mě  lákalo  hledat  v nich  skryté  motivy,  „tajemné“  myšlenky  a 
přesná  řešení…a  tato  „tendence“  se  v mém šachovém  nitru  víc  a  víc 
prohlubovala…

I když jsem s myšlenkou napsat knihu „koketoval“ již dříve, tato 
má „bláhovost“ vyplula na povrch teprve zhruba před rokem, kdy jsem si 
na turnaji  v Litomyšli  zkopíroval  od  mého kamaráda Viktora databázi 
studií…a já se rozhodl, že si ke svým dvacátým narozeninám dám (sám 
sobě) dárek v podobě „vlastního rukopisu“…

Nebyla  to  práce  nikterak  jednoduchá  –  vybrat  z několika 
desítek tisíc studií takové, které by mě opravdu nadchly, které by se 
vyznačovaly prolínáním různorodých motivů a především takové, které 
by  se  hodily,  ať  už  co  se  týče  řešení  či  studování,  praktickému 
šachistovi, rozhodně nebyla otázka několika desítek hodin – ale jsem rád 
– protože, jak jsem se zde již svým způsobem zmínil, tato kniha studií 
je určená především praktickým hráčům!… 

Zda-li  se  mi  tento  úkol  podařilo  splnit  či  nikoli,  již  musíte 
posoudit  právě  Vy.  Neboť  touto  knihou  jsem  pochopitelně  neměl 
v úmyslu  udělat  radost  pouze  sobě,  ale  především  Vám,  mí  šachoví 
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přátelé! Proto Vám přeji při čtení této knihy jen ty nejhezčí pocity a 
pevně (ale zároveň tajně!) doufám, že si najde místo nejen ve Vašich 
knihovnách, ale i ve Vašich srdcích!…

Závěrem bych ještě rád poděkoval všem, kteří se jakoukoli (byť 
i sebemenší) pomocí přičinili o sepsání a vydání této knihy – jmenovitě 
tedy  děkuji  panu  Ing. Jiřímu Jelínkovi,  panu  Ing. Emilu Vlasákovi, 
mému tátovi  Ing. Pavlu Kaňovskému a  mým kamarádům  Ing. Vlastu 
Babulovi,  Pavlu  Šimáčkovi,  Viktoru  Lázničkovi a  Martinu  Tomcovi! 
Děkuji Vám, přátelé!…

David Dejf Kaňovský
Autor
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