
V Á Ž E N É  Č T E N Á Ř K Y ,  V Á Ž E N Í  Č T E N Á Ř I ,

Ú V O D N Í K

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   4 / 2 0 0 8

prázdniny jsou za svou polovinou a většina 
z nás už na dovolenou jen vzpomíná. Stej-
ně tak hlavní stavební sezona. Na stavbách 
z horkých slunečných dnů až taková radost 
jako u rybníka nebývá, zvláště má-li se beto-
novat. To je vítaná spíše zatažená obloha, 
případně i drobné poprchávání. Stav poznání 
o betonu, o vlastnostech a chování čerstvé 
betonové směsi, průběhu hydratace, způ-
sobech a vlivu ošetřování mladého betonu, 
aby nastartovaný proces proběhl tak, aby-
chom na jeho konci dostali materiál očeká-

vaných kvalit atd., se za posledních deset, patnáct let neobyčejně 
rozšířil. Nad péčí věnované ukládání a ošetřování betonu dnes 
bychom tehdy nevěřícně kroutili hlavami a mysleli si cosi o zby-
tečné rozmařilosti. Teď však už víme, že je stejně důležitá jako 
kvalitní statický návrh konstrukce a návrh betonové směsi. 

Změna společenského uspořádání na konci osmdesátých 
let přinesla uvolnění pro pohyb informací i do oblasti jakou 
je stavebnictví. Kromě toho, že k nám přišlo obrovské množ-
ství nových informací ze zahraničí, od rozvinutějších sousedů, 
a nemuseli jsme objevovat už objevené, jako se to dělo po léta 
za oponou, mohl se i náš aplikovaný výzkum a vývoj v mnoha 
oblastech rozběhnout na odpovídající úrovni. Výsledky jsou sdě-
lovány odborné veřejnosti pro využití v každodenní výrobní praxi. 
Těsné propojení praxe s aplikovaným výzkumem je v betono-
vém stavebnictví stejně žádoucí jako v kterémkoliv jiném prů-
myslovém oboru. Zájem o spolupráci je nutný z obou stran. 
Na jedné straně jsou Ti, co vědí a jsou ochotni se o své znalos-
ti podělit a na opačné však musí stát ti, co chtějí vědět. Odbor-
ný časopis je medium, které informace nese čtenáři. Časopis 
je však něco jiného než závěrečná vědecká zpráva výzkumné-
ho úkolu. Článek je třeba připravit tak, aby si našel svého čtená-
ře, aby ho zaujal, zejména pokud se jedná o nové, ještě neroz-
šířené poznatky. Čtenář z praxe někdy více než Ti z akademické 
obce ocení i delší úvod do problému. Vědec, který ve stejném 
nebo obdobném výzkumu pracuje roky se podivuje nad uve-
dením informací pro něj notoricky známých. Naopak praktik si 
pochvaluje, že je v článku vše uvedeno od počátku a necítí se 
zaskočený, že tady mu ujel vlak. 

Začátkem tohoto léta byl zveřejněn seznam odborných neim-
paktovaných časopisů vydávaných na území České republiky. 
Seznam sestavila Rada vlády pro vědu a výzkum a má sloužit 
jako pomůcka při posuzování práce řešitelů grantů z hlediska 
poskytovatelů finanční podpory. S radostí Vám čtenářům sdělu-
ji, že časopis Beton TKS je na seznamu uveden. Všem autorům 
moc děkuji za to, že poskytli výsledky své práce k publikování 
právě v časopise Beton TKS a přispěli tak k tomuto úspěchu. 
Osobně mám radost zejména z toho, že se ukázalo, že i u nás, 
kde beton nemá zrovna dobré jméno („betonová lobby“ – 
jedna z nejhorších výhružek politiků, nebo zažité sousloví „šedi-
vý betonový panelák“) se může časopis o tomto oboru dostat 
mezi uznávané odborné časopisy. Bez ohledu na to, co zařaze-
ní na seznam znamená pro autory žádající o granty z různých 
podpůrných programů, to potvrzuje, že obor se vyvíjí, že zde 
probíhá výzkum a vývoj a že tu jsou ti, co vědí a jsou ochot-

ni dát vědět i jiným a na opačné straně ti, co vědět chtějí. A to 
je podstatné.

Kdosi spočítal, že mezi stovkami časopisů uznaných k zařazení 
na seznam jsou celé čtyři věnované stavebnictví. To se dá vyklá-
dat různě. Při vyplňování dotazníku jsem uvažovala o tom, zda 
jeho autoři počítají s tím, že se přihlásí někdo z našeho oboru. 
Vychází-li odborný betonářský časopis v češtině, pohybuje se 
ve zcela jiných podmínkách než časopisy vydávané v němec-
ky nebo anglicky mluvících zemích. Není však důvod vychá-
zet v jiném jazyce. Pokud by čtenář chtěl informace z těch-
to zemí v původním znění, může si snadno a za srovnatelnou 
cenu předplatit zahraniční periodika. Přemítala jsem, zda si auto-
ři dotazníku dělali nějaké propočty, kolik je v tom kterém poli 
u nás odborníků na psaní článků a současně na jejich nezávislé 
lektorování při přiměřeném opakování spolupráce během roč-
níku časopisu. Kritéria jsou dosti přísná a je na autorech budou-
cích příspěvků, zda se v této vybrané společnosti udržíme. Mělo 
by to prospět všem a nepochybně toho půjde využít i v marke-
tingu. To už zaleží na šikovnosti každého. Já Vám slibuji za redak-
ci, že se budeme i nadále snažit přistupovat k předtiskové pří-
pravě výsledků Vaší práce nanejvýš zodpovědně. Budeme-li 
v seznamu i po roce, bude to stvrzením, že první zařazení neby-
lo náhodné a můžeme slavit.

Zájem o beton mezi veřejností i tou neodbornou může zvý-
šit nejen jeho pověst moderního stavebního materiálu z hle-
diska mechanických vlastností ale zejména jeho předvedení 
jako materiálu s velkým estetickým potencionálem. Pohledový 
beton, to není zdaleka jen šedá betonová plocha, byť i kvalitní 
bez pórů a skvrn, která zůstane po odbednění. Beton může být 
bílý, barevný nebo strakatý cíleně, hladký nebo s texturou. Mož-
nosti jsou takřka neomezené, hranice vytyčuje pouze peněžen-
ka klienta a invence architekta. Zástupci svazů vlastnících vyda-
vatelství časopisu pověřili redakci, aby pro osmý ročník časopisu 
připravila samostatnou přílohu, která by beton předvedla veřej-
nosti právě z této strany. Předtisková příprava publikace probí-
há mezi jednotlivými čísly od počátku roku. Vše bude dokonče-
no v září, aby na přelomu září a října mohla být v brněnském 
Centru architektury otevřena výstava se stejným zaměřením 
„Povrchy betonu“. (Do konce roku proběhne výstava i v některé 
z pražských výstavních síní.) Pravidelní čtenáři časopisu dosta-
nou přílohu do svých poštovních schránek společně s jeho 5. 
číslem v polovině října. 

Přeji Vám pěkný slunečný zbytek léta a snad i pár zakabo-
něných deštivých dnů. Ne na betonáž, ale na přečtení čísla 
o mnoha nových zajímavých betonových mostech, které právě 
otevíráte. 

Na shledanou
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