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PŘEDMLUVA
Byv váženou.redakcí naší slibně se rozvíjející sbírky „Cesta
k vědění" požádán, abych napsal do ní knížku o zborcených
plochách, měl jsem práci usnadněnu kompendiem o tomto
thematu, které je obsaženo v dvoudílné Deskriptivní geometrii (Knihovna spisů matem, a fys., sv. 16 a 17), kterou jsem
zpracoval s přáteli prof. dr Fr. Kadeřávkem a s tak záhy
nám bohužel smrtí vyrvaným prof. dr Jos. Klímou, který
zborceným plochám věnoval mnoho práce a péče. Není třeba,
abych zde citoval literaturu tohoto předmětu, je téměř vyčerpána v naší Deskriptivní geometrii, na niž odkazuji. Mnozí
kolegové-inženýři z praxe, kteří se k thematu znovu vracejí,
snad spis ten mají, nebo mohou ho opatřiti do závodních,
úředních a jiných příručních knihoven, což mělo by se státi
stavovskou povinností všech techniků, aby podporovali celou naši odbornou literaturu a hlavně také její nakladatele
a vydavatele; autory nechávám ovšem stranou.
Účel spisku rozhodl, že jsem se omezil na minimum látky
z projektivní geometrie, ač neměli by se jí naši technikové
vyhýbati; má četné aplikace v grafiokých metodách,
v mechanice a jinde. Nechtěl jsem od spisku odraditi čtenáře,
který se chce poučiti o konstrukcích zborcených ploch i bez
projektivní geometrie. Také theorie polárních vlastností
ploch druhého stupně, které jsem se dotkl, neučiní ani začátečníkům potíží rozšířením z kuželoseček.
Obsah spisku vyšel hlavně z mých výkladů o jeho thematu
na Českém vysokém učení technickém, kde jsem o něm přednášel s různých hledisek.
Děkuji vřele panu redaktoru sbírky, 'milému příteli docentu dr Fr. Vyčichlovi za rady, pomoc a práci při tisku.
Slavné naší Jednotě děkuji za ochotné vydání knížky a tiskárně Prometheus za vzorné její vypravení.
V Praze, v únoru 1944.
J.

Kounovský.
JČMF

Vážený čtenář laskavě promine, že končím osobně. Tato
práce pomohla mi totiž formovat znovu život, když opustila
mne vloni má nejdražší žena. Připisuji knížku její světlé památce.
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