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(1) Firma, kontaktní adresa, telefon (kontaktní na autora článku), e-mail případně www.
(2) Firma, kontaktní adresa, telefon (kontaktní na autora článku), e-mail případně www.
Anotace:

česká (slovenská) anotace je nezbytnou součástí každého článku. Krátká
charakteristika záměru článku v cca rozsahu 5 – 7 řádků. Uvedení anotace
je standardní součástí článků prezentovaných v odborných periodikách
nebo sbornících.

1.
NADPIS PRVNÍ KAPITOLY – ÚVOD
Příspěvky do sborníku prosíme doručit v úpravě dle tohoto textu na výše uvedenou adresu.
Prosíme dodržet tuto popsanou grafickou úpravu, tak aby byla zajištěna jednotnost jednotlivých
článků. Příspěvek prosím pošlete zpracován v editoru MS Word (přípona .doc, nebo verze
.docx). Velikost stránky A4 (210 x 297 mm), okraje stránky - nahoře 25 mm, dole 25 mm, vlevo
25 mm, vpravo 25 mm, bez použití sloupců a formátování. Písmo ARIAL, velikost 11. Délka
příspěvku je cca 6 stran velikosti A4.
Tabulky, grafy, obrazový materiál umístit přímo do textu, označit číslováním a popiskou, tak
aby korespondoval s textem.
Např:
Obr. 1: Konstrukce před sanací
2.
NADPIS DRUHÉ KAPITOLY A NÁSLEDUJÍCÍCH KAPITOL
Jednotlivé kapitoly prosím číslujte, aby byla zřejmá návaznost jednotlivých stran textu (Pozor na
automatické číslování)
Maximální rozsah příspěvku byl stanoven na 6 stran formátu A4 + foto, graf, tabulka. Ke
každému příspěvku prosíme uvést krátkou anotaci v rozsahu max. 5 – 7 řádků. (počet stran je
pouze orientační, samozřejmě pokud bude článek výrazně delší nebudeme Vám jej vracet
k přepracování). Volitelně je možné zařadit kapitoly se seznamem použité literatury, web linky,
odkazy související s projekty apod. Tuto část prosím směřujte až jako úplný závěr příspěvku.
3. ZÁVER
Předání podkladů: způsob volte prosím podle Vašich možností s ohledem na velikost
posílaných souborů.
E-mail - podklady článku v textovém editoru WORD + soubor převeden do formátu *.pdf pro
kontrolu textu, grafů, obrázků, tabulek a vzorců po zalámání do konečné (předtiskové) verze
sborníku. V případě velikosti nad 10MB doporučujeme zaslat formou www.uschovna.cz, nebo
www.leteckaposta.cz
GDPR – je na Vašem uvážení zda poskytnete tel. a e-mailový kontakt. V případě, že bude
v podkladech článku uveden, souhlasíte s jeho zveřejněním jak v tištěné tak elektronické verzi
sborníku.
Aby bylo možné zajistit řádné a včasné vytištění sborníku prosíme
o doručení Vašeho příspěvku v termínu do 12.11.2018
Další informace ev. dotazy: info@konferencehydroizolace.cz, tel. č. 602 737 657.

