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âas bûÏí, je zde léto a s ním k Vám pfiichází
3. ãíslo ãasopisu BETON – TECHNOLOGIE,
KONSTRUKCE, SANACE.

Vedle toho, Ïe se v roce 2002 zmûnila úprava ãasopisu, jste
moÏná také zaznamenali, Ïe zaãátkem roku do‰lo k personálním
zmûnám v redakci. Proto bych hned v úvodu chtûla podûkovat
sv˘m pfiedchÛdcÛm za jejich práci, kterou pfiipravili v‰e pro to,
aby se ãasopis mohl dále rozvíjet. Nebylo toho málo, v roce
2001 bylo v ãasopise publikováno více neÏ osmdesát odborn˘ch
ãlánkÛ, a vzrÛstající zájem ãtenáfiÛ je toho dÛkazem.

Tak jako koneãná podoba betonové konstrukce je prÛnikem
poÏadavkÛ a idejí investora, návrhu architekta, v˘poãtu statika,
znalostí technologa materiálu a práce v˘robní firmy, i vznik ãísla
ãasopisu vytváfiejí rÛzné profese – autor, vût‰inou inÏen˘r, redak-
tor, grafik v DTP studiu a tiskafi. Dobrá stavba je v˘sledkem úzké
vzájemné spolupráce specialistÛ, do níÏ kaÏd˘ z nich vkládá své
specifické znalosti, ale souãasnû naslouchá názorÛm a poÏadav-
kÛm ostatních. RovnûÏ práce na pfiípravû ãísla ãasopisu vyÏadu-
je spolupráci zúãastnûn˘ch, aby se my‰lenky autora dostaly ke
ãtenáfii v té nejlep‰í podobû. 

âasopis vytváfií prostor pro pfiedávání a získávání informací, ale
i pro v˘mûnu názorÛ, pro diskusi. Cílem ãasopisu je publikovat
kvalitní ãlánky, které presentují nové materiály, konstrukce,
v˘zkum a v˘voj, my‰lenky a ideje vztahující se k betonovému sta-
vebnictví. Úkolem redakce je vytvofiit spojení mezi autory a ãte-
náfii spoluprací s obûma stranami. Znamená to vyhledávat a na-
bízet ãtenáfiÛm právû takové ãlánky, které je zajímají, nebo by
zajímat mohly. Je to tedy specifická forma trÏního vztahu. âtenáfi-
zákazník má své potfieby a redakce se je snaÏí odhalovat, aby do
ãasopisu zafiazovala ãlánky pro ãtenáfie zajímavé. Redakãní rada
pfiipravuje s pfiedstihem tematická zamûfiení jednotliv˘ch ãísel
ãasopisu, redakce potom vybírá ze zaslan˘ch anotací ãlánkÛ
a sestavuje obsah ãísla tak, aby podíl ãlánkÛ v jednotliv˘ch rubri-
kách byl vyváÏen˘ a zajímav˘ pro ãtenáfie z rÛzn˘ch oblastí
zájmov˘ch, ale i geografick˘ch. Zda tomu tak opravdu je, jak dou-
fáme, se mÛÏeme dozvûdût pouze od Vás, od na‰ich ãtenáfiÛ.
Proto chceme vytvofiit forum pro prezentaci názorÛ ãtenáfiÛ na
publikované ãlánky a na ãasopis vÛbec, které bude zároveÀ
zpûtnou vazbou pro autory i redakci. Tedy v˘zva redakce ãtená-
fiÛm: pi‰te nám. Va‰e názory mohou ovlivnit vzhled a obsah
ãasopisu. 

Kvalita ãasopisu úzce souvisí s ãlánky nabídnut˘mi autory
k uvefiejnûní, s jejich spektrem a kvalitou zpracování. âasopis
BETON TKS vychází v roce 2002 v nové úpravû, která nabízí vût‰í
plochu pro text. VyuÏívám tedy této pfiíleÏitosti k obecné v˘zvû
autorÛm o pfiíspûvky do ãasopisu. Prostoru je dost. Pravda, nûkdy
se stane, Ïe pfiíspûvek nemÛÏe b˘t uvefiejnûn v pÛvodnû pfiislí-
beném termínu. Odklad je obvykle vynucen formálními dÛvody,
napfi. pfiebytkem ãlánkÛ v urãité rubrice, koneãnou skladbou ãlán-
kÛ v ãísle, ale i nedostateãn˘m místem. Pokud ãlánek nelze roz-

dûlit na dvû samostatné ãásti, je lep‰í jeho oti‰tûní odloÏit, neÏ
ho v˘raznû zkracovat, a na pÛvodní místo vloÏit ãlánek krat‰í.
Nûkdy Ïádáme autora i o doplnûní ãi pfiepracování pfiíspûvku na
základû doporuãení lektora. Dbáme na to, aby vût‰ina odborn˘ch
ãlánkÛ byla lektorována. Jméno lektora autorovi nesdûlujeme,
pokud v‰ak lektor uzná za vhodné a potfiebné, mÛÏe sám navá-
zat s autorem kontakt. 

Zdá se, Ïe autofii publikující v ãasopise jsou takové autority v
oboru betonového stavitelství, Ïe si nikdo netroufne nejen opo-
novat, ale ani diskutovat o obsahu uvefiejnûn˘ch ãlánkÛ. Nebo
vyuÏíváte k "vyjasnûní názorÛ" kontakt na autora uveden˘ vÏdy
za pfiíspûvkem? Pokud nám po‰lete do redakce (po‰tou, faxem,
e-mailem) své názory, kritiky ãi doporuãení na popsané metody,
postupy, zkou‰ky nebo celé stavby, zvefiejníme je. Zpoãátku to
asi nebude v kaÏdém ãísle, ale pozdûji by mohla b˘t jedna pÛl-
strana aÏ stránka vûnována diskusním pfiíspûvkÛm ãtenáfiÛ.
MoÏná, Ïe se sv˘m názorem nebudete sami, a autorovi dáte
moÏnost podívat se na problém jin˘ma oãima. 

Mám jednu otázku, spí‰e etickou, se kterou si zatím nevím
rady. Co mám udûlat s ãlánkem, kter˘ byl v urãitém ãase nabíd-
nut redakci k oti‰tûní v ãasopise, redakce ho pfiijala jako vhodn˘,
zafiadila do ãísla, uvûdomila o tom autora a zahájila jeho pfiedtis-
kovou pfiípravu. NeÏ v‰ak byl ãlánek v ãasopise publikován, pfie-
ãetla jsem si úplnû stejn˘ ãlánek ve sborníku z konference a vidû-
la jsem, Ïe tent˘Ï text byl zaslán je‰tû do dal‰ího sborníku. Vím,
Ïe v‰ichni bojujeme s nedostatkem ãasu. Proã by tedy autor mûl
psát jin˘ ãlánek pro ãasopis a jin˘ do sborníkÛ, kdyÏ ãtenáfii se
pfiekr˘vají jen z ãásti? Proã by nemohl pouÏít to, co má hotové,
v‰ude tam, kde to pfiijmou? Prodat jednu práci vícekrát? Jde jen
o to, co fiíká autorsk˘ zákon? Napi‰te nám, co si o tom myslíte vy,
ãtenáfii? 

Pfied ãasem jsem byla spoluautorkou ãlánku oti‰tûného
v odborném ãasopise vydávaném v angliãtinû. Po nûjaké dobû
autory oslovil nûmeck˘ vydavatel nabídkou, Ïe za pfiedpokladu
souhlasu anglického vydavatelství, by rádi otiskli nûmeck˘ pfie-
klad ãlánku ve svém ãasopise. Souhlas pÛvodního vydavatele byl
poÏadován na text i obrázky. Podobnû dostali kolegové pfii pub-
likování pfiíspûvku ve sborníku z konference od pofiadatelÛ k pod-
pisu smlouvu, Ïe text pfiíspûvku nebude autory publikován jinde
bez souhlasu editora sborníku. Zdá se, Ïe se budeme muset
pfied vstupem do EU seznámit vedle odborn˘ch znalostí je‰tû
s jin˘mi zvyklostmi.

Závûrem bych ráda Vám v‰em popfiála pûkné prázdniny. Tûm,
ktefií plánují dovolenou, aÈ se jim vydafií podle jejich pfiedstav,
a tûm, ktefií tráví léto prací, neboÈ je pfiece vrcholná stavební sezó-
na, aÈ stihnou, co si pfiedsevzali, a je‰tû jim zbude chvilka na
odpoãinek. 

V Á Î E N É A M I L É â T E N Á ¤ K Y ,
V Á Î E N Í A M I L Í â T E N Á ¤ I !
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