ÚVODNÍK
EDITORIAL

âTENÁ¤I, MILÍ P¤ÁTELÉ BETONU
A BETONOV¯CH KONSTRUKCÍ!

VÁÎENÍ

Ing. Vlastimil ·rÛma, CSc.,
ﬁeditel vydavatelství, jednatel BETON TKS, s. r. o.

Pro tﬁetí roãník jsme ná‰ spoleãn˘ ãasopis BETON
– TECHNOLOGIE, KONSTRUKCE, SANACE oblékli do zelené barvy. Vûﬁíme, Ïe mu to bude slu‰et, a doufáme, Ïe se Vám jeho ladûní bude líbit alespoÀ tak,
jak jste nám to dávali znát bûhem loÀského roãníku. Vámi vyplnûné
dotazníky se scházejí v redakci a my je proãítáme a vyhodnocujeme.
Svûdãí o tom, Ïe se ãasopisu podaﬁilo zaujmout Vás a Ïe Vám vût‰inou pﬁiná‰í cenné a pﬁitaÏlivé informace o svûtû betonu a betonov˘ch
konstrukcí, kter˘ je pro mnohé z nás nejen svûtem na‰í odborné profese, ale zároveÀ i radostí a zábavou, prostû koníãkem. Z Va‰ich kritick˘ch pﬁipomínek se snaÏíme pouãit, Va‰e podnûty promítneme v maximální moÏné míﬁe do podoby ãasopisu. Z velké vût‰iny Va‰ich hlasÛ
máme upﬁímnou radost, Va‰e uznání nás ale pﬁedev‰ím zavazuje.
Rozhodli jsme se, Ïe pro roãník 2003 nebudeme mûnit layout ãasopisu. Zdá se, Ïe souãasn˘ zatím dobﬁe vyhovuje, a Ïe je namístû
zamûﬁit se spí‰e na zkvalitÀování obsahu ãasopisu. Kontinuitu osvûdãen˘ch, funkãních prvkÛ povaÏujeme navíc za správnou vûc. A tak budete i ve tﬁetím roce dostávat ãasopis kaÏdé dva mûsíce, v rozsahu
64 stran, v kvalitní, lepené vazbû a v obdobném grafickém ﬁe‰ení, na
které jste zvyklí. Jenom lesklá kﬁída vnitﬁních ustoupí kﬁídû matné. Vá‰
argument, Ïe se stránky ãasopisu ve svitu lampiãek na noãních stolcích aÏ nepﬁíjemnû lesknou, rozhodl.
Osvûdãené tematické zamûﬁení jednotliv˘ch ãísel ãasopisu zÛstane
rovnûÏ zachováno. Redakãní rada povaÏuje i nadále provázání hlavního tématu ãasopisu se systémem víceménû stál˘ch rubrik za koncepãní optimum, skelet ãasopisu, kter˘ se dotváﬁí aktuálními a zpestﬁujícími informacemi i z jin˘ch betonov˘ch vod. Na‰ím cílem je pﬁinést
Vám s kaÏd˘m ãíslem miniportrét uplatnûní betonu v urãitém segmentu stavebnictví, a to pokud moÏno co nejkomplexnûji – od koncepãních specifik a investiãních v˘hledÛ pﬁes návrhové postupy a realizaãní zku‰enosti aÏ po ukázky sanací star‰ích konstrukcí a zdaﬁilé pﬁíklady staveb vybraného segmentu.
Najít optimální hranici mezi monotematick˘m ladûním jednotliv˘ch
ãísel, které umoÏÀuje hlub‰í ponor do daného tématu, a snahou mít
na druhou stranu ãasopisu co nejpestﬁej‰í a tím univerzálnûji pﬁístupn˘ betonáﬁské obci v celém jejím ‰irokém spektru potﬁeb a zájmÛ, je
nesnadné. Vûﬁte, Ïe pﬁesnû tyto úvahy nás provázejí a urãitû budou
i nadále provázet u sestavování kaÏdého jednotlivého ãísla. Redakci
se samozﬁejmû také nepodaﬁí získat ke kaÏdému z témat vÏdy stejnû
hodnotn˘ materiál zcela stejného rozsahu. A tak se budeme i nadále
snaÏit postupovat flexibilnû: ne vÏdy najdete v kaÏdém z ãísel v‰ech-
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ny rubriky a ne vÏdy bude poãet stránek „tematick˘ch“ a „tûch druh˘ch“ stejn˘. To, aby stále rostla obsahová i grafická úroveÀ v‰eho, co
ãasopis otiskne, je ale naopak na‰ím cílem velmi rigorózním.
Zájem Vás, ãtenáﬁÛ, najít v ãasopise i hloubûji koncipované série
ãlánkÛ na urãitá odborná témata, nás vedl k zaﬁazení dvou takov˘ch
seriálÛ do zaãínajícího roãníku. První pﬁedstaví to nejzajímavûj‰í, co
podle názoru pﬁím˘ch úãastníkÛ 1. fib kongresu v japonské Ósace
toto nejv˘znamnûj‰í svûtové betonáﬁské fórum, které se koná jednou
za ãtyﬁi roky, pﬁineslo. Pﬁíklady mnohdy revoluãních konstrukcí se
zároveÀ budeme snaÏit vyhovût Va‰emu volání po vût‰ím mnoÏství
ukázek atraktivních staveb z betonu ze zahraniãí. Druh˘m seriálem
bude ‰est ãlánkÛ vûnovan˘ch koneãnému znûní Eurokódu 2, jehoÏ
zavedení jako normy âSN EN 1992-1-1 do systému ãesk˘ch norem
je v plné pﬁípravû.
Obsah ãasopisu chceme v tomto roãníku obohatit je‰tû dal‰ími
tematick˘mi rovinami: uplatnûním betonu v jednotliv˘ch regionech
âR a zajímavostmi z archivu historie betonu.
Tﬁetí tematickou rovinou by se mûly stát portréty jednotliv˘ch evropsk˘ch betonáﬁsk˘ch zemí – ãlenÛ ECSN, CEMBUREAU a ERMCO,
pﬁedev‰ím v podobû jejich v˘znaãn˘ch realizovan˘ch konstrukcí, ﬁe‰en˘ch odborn˘ch problémÛ a vydané odborné literatury. JiÏ dnes jsou
tyto zemû na‰imi partnery v rostoucím poãtu mezinárodních odborn˘ch projektÛ a evropsk˘ch grantÛ na poli silikátov˘ch staviv a betonu a od roku 2004 s nimi budeme, jak pevnû vûﬁíme, plnohodnotnû
sdílet i spoleãn˘ evropsk˘ kulturní, ekonomick˘ a obchodní prostor.
Ná‰ ãasopis se snaÏí na poli betonu tomuto procesu pomáhat
a redakce upﬁímnû pﬁivítá kaÏd˘ Vá‰ podnût v tomto smûru.
Vyvíjejí se moÏnosti informaãních technologií a informaãní systémy
kolem nás, budeme nesnaÏit, aby i ãasopis BETON – TECHNOLOGIE,
KONSTRUKCE, SANACE k pﬁekotnému v˘voji pﬁimûﬁenû pﬁihlíÏel. Ve vût‰ím
rozsahu budeme proto uvádût adresy informaãních internetov˘ch
zdrojÛ k jednotliv˘m tématÛm. Pﬁistoupili jsme i k zásadní inovaci
webov˘ch stránek www.betontks.cz, která bude probíhat v prvním
pololetí tohoto roku. Na‰ím zámûrem je roz‰íﬁit a zatraktivnit informace o ãasopise, zároveÀ ale stránky roz‰íﬁit a modifikovat na urãit˘ dynamick˘ betonáﬁsk˘ portál, na nûmÏ si Vy ãtenáﬁi budete moci vyhledat
i spoustu dal‰ích uÏiteãn˘ch informací kolem betonu a betonov˘ch
konstrukcí, a to nejen ryze odborného charakteru. I na toto téma pﬁivítáme Va‰e podnûty a reakce.
VáÏení ãtenáﬁi, aÈ ãtete ãasopis BETON TKS rádi a aÈ jste s jeho tﬁetím roãníkem zase o kousek víc spokojeni! Za odborné svazy a spoleãnosti, dne‰ní spoleãníky odborné agentury BETON TKS, s. r. o., za
redakci i redakãní radu ãasopisu Vám pﬁeji je‰tû jednou úspû‰n˘ a pﬁíjemn˘ rok 2003.
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