
P R O F I L YÚ V O D

V Á Ž E N Í  Č T E N Á Ř I ,

2 B E T O N  •  T E C H N O L O G I E  •  K O N S T R U K C E  •  S A N A C E    1 / 2 0 0 6

E D I T O R I A L

Držíte v ruce už 31. číslo našeho časopi-
su, první číslo v pořadí již 6. ročníku. Časo-
pis BETON Technologie-Konstrukce-Sanace 
je sice ještě mladinkým, přesto už ale jubilan-
tem, má za sebou 5 let existence. Za těchto 
pět prvních let 21. století se podstatně změnil 
svět kolem nás. Aniž jsme si povšimli nějaké-
ho zjevného předělu, doznělo eruptivní dese-
tiletí porevolučních transformací všeho druhu, 
včetně rozporuplné přestavby našich myslí 
a našich vlastních snů a horizontů. V něčem 
možná zklamáni, v mnohém ale určitě posí-

leni tvoříme dnes už legitimní součást propojeného evropské-
ho prostoru a to, co nazýváme ještě před pár lety neznámým 
pojmem globalizace, spíš než by sráželo, zatím nadnáší větši-
nu z nás. Za krátkou dobu trvání našeho časopisu se přiblížil 
HDP České republiky na obyvatele o 9 procentních bodů prů-
měru zemí EU-25 (z 64 % na 73 %) a průměrná reálná měsíč-
ní mzda vzrostla téměř o 22 %. Hospodářství ČR rostlo průměr-
ným tempem 3,5 % a naše stavebnictví dokonce 4 %. Budoucí 
vývoj v nejbližších letech vůbec nevypadá špatně a pro leckoho 
jistě nemá až takový význam, nakolik je to výslednicí příznivých 
souvislostí nebo plodem šťastných okolností, a nakolik cílevě-
domým, invenčním i houževnatým nasazením mnohých z nás, 
kteří krok za krokem, často navzdory nevyvětranému prostředí 
starých časů, posouvají věci a procesy směrem k normálním, kul-
tivovaným poměrům rozvinuté občanské společnosti.

Náš časopis se snažil a snaží držet s vývojem kolem nás krok 
a pro nás pro všechny, kdo se na jeho přípravě a produkci podí-
líme, jsou skutečným potěšením a současně velkým závaz-
kem jeho rostoucí obliba, signalizovaný přínos rozvoji tuzem-
ského betonu a pochopitelně i slušné renomé, kterému se 

dnes časopis těší jak mezi odborníky v ČR, 
tak i u našich zahraničních partnerů a přá-
tel. Mnozí z vás, čtenářů, mohou snadno sáh-
nout do knihovny nebo archivu pro první 
číslo ročníku 2001 a prolistováním porovnat 
pět let starou „minulost“ s aktuálním číslem, 
které právě čtete. Rozsah časopisu jsme zvý-
šili z 48 na 64 stran, zúžením jinak charakte-
ristických barevných okrajů a přechodem na 
třísloupcové uspořádání textu a moderněj-
ším řezem písma jsme výrazně zvýšili kapaci-
tu každé stránky. Zkvalitnili jsme vazbu časo-
pisu a postupným tlakem na autory, DTP stu-
dio i tiskárny podstatně zlepšili kvalitu fotogra-
fií a vůbec veškeré grafiky. 

Změnou, která možná není tak vizuálně 
patrná, ale jak věříme, pro vás čtenáře, nemé-
ně důležitá, je postupný proces obsahové-
ho zkvalitňování časopisu. Jednoduše trva-
lá snaha redakce (a redakční rady) sestavit 
jeho obsah tak, aby byl jak maximálně užiteč-
ný, tj. obsahově co nejpřínosnější, tak i zají-
mavý a vizuálně co nejatraktivnější. Opako-
vaně na těchto místech mluvíme o několika 

funkcích, jakýchsi posláních časopisu, které mu byly jeho čtyř-
mi sudičkami, čtyřmi zakladatelskými svazy, které dodnes stojí 
za jeho vydavatelstvím, dány do vínku: (1) informovat a vzdě-
lávat, (2) podporovat a prezentovat, (3) sdružovat a bavit. Tuto 
trojjedinost několika základních rolí má náš časopis vepsánu 
v pomyslném erbu a tu se snaží a i nadále bude snažit sledo-
vat a co nejlépe naplňovat. Náš časopis je prostě specializova-
ným technickým časopisem o betonu v relativně malé, deseti-
milionové zemi, a proto má průřezový, obsahově konsensuální 
charakter. Je tedy velmi pravděpodobné, že ne každého čtená-
ře v něm okamžitě zaujme vše. Z průzkumu, který jsme proved-
li před necelým rokem jasně vyplynulo, že např. jednotliví pla-
tící abonenti časopisu od něj očekávají především informace 
z oblastí „Teorii betonových konstrukcí, statika a dynamika, navr-
hování, software“ (24 %), a méně je zajímají oblasti „Technolo-
gie výroby betonu + technologie výstavby betonových konstruk-
cí“ (10 %) a „Jakost, prokazování shody, technické a právní před-
pisy okolo výrobků a staveb“ (10 %). Jedná se totiž v převáž-
né míře o jednotlivé projektanty, kteří v časopise hledají přede-
vším pomůcky a bezprostředně použitelné návody pro navrho-
vání betonových konstrukcí. Čtenáři časopisu ze středních a vět-
ších organizací naopak již zmíněnou oblast „Technologie výroby 
betonu + …“ jasně preferují (21 %) a méně zajímavá je pro ně 
právě oblast „Teorii betonových konstrukcí, …“ (13 %). Redakce 
našeho časopisu si je odlišnosti priorit těchto dvou skupin čtená-
řů dobře vědoma a snaží se je v rámci obsahové náplně časo-
pisu přiměřeně vyvažovat. Příjemné je, že všechny segmen-
ty čtenářů volají po „Podnětných příkladech realizací, designu 
a architektury staveb z betonu“ (23 %) a po „Novinkách a pří-
nosných technických informacích ze zahraničí“ (22 %). Proto 
také můžete od minulého ročníků najít v časopise podstatně 
více článků o architektuře a povrchovém designu staveb z beto-
nu a proto se také snažíme zařazovat např. přehledy vynikajících 
betonových konstrukcí oceněných v partnerských evropských 
zemích. Touto cestou chce jít časopis v nejbližších letech.

Na vás, laskavé i kritické čtenáře se budeme i nadále čas od 
času obracet s kratšími anketami i zásadnějšími dotazníky, aby-
chom touto zpětnou vazbou získali cenné informace a podně-
ty pro rozvažování, kudy a jak s časopisem dál. Budeme rádi, 
když k tomu postupně budete stále více využívat i možností, 
které jsme pro vás připravili na našich zásadně přepracovaných 
a rozšířených webových stránkách www.betontks.cz. BETON 
TKS vždy byl a nadále jistě i bude živým organizmem, projek-
tem, který se bude trvale vyvíjet tak, jak se vyvíjí i realita kolem 
nás. Pět let je na nějaké přílišné bilancování koneckonců stejně 
krátká doba. Popřejme proto našemu časopisu raději společně 
vše dobré a začtěme se s chutí do dalších stránek prvního čísla 
nového ročníku.
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