
Tématické zaměření 

Redakce přijímá články zaměřené na prezentaci výzkum-
ných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vzta-
hujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití 
uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní 
činnosti), geologie a hydro-geologie, geotechniky, ener-
getiky, nakládání s od-pady a ekologie. 

Předání článku 

V elektronické podobě e-mailem šéfredaktora či flash 
disku. K posílání objemnějších dat lze použít i veřejný 
server www.uschovna.cz. 

Přihláška příspěvku 

Současně s článkem je nutné zaslat vyplněnou a po- 
depsanou přihlášku příspěvku. Doporučená délka 
příspěvku je 6 – 8 stran A4.

Poplatek za publikování

Poplatek za publikování ve Zpravodaji Hnědé uhlí činí  
1 500 Kč a je určen pro hrazení odměn za vypracování 
recenzních posudků. Snížený poplatek za publikování činí 
500 Kč – více informaci najdete v přihlášce.   

Termíny zaslání příspěvků 

31. 1. 2023, 30. 4. 2023, 31. 7. 2023, 31. 10. 2023

Formátování textu

Text neformátujte. Nepište celá slova velkými písme- 
ny, ani v nadpisech. Ke zpracování článku využijte šablony 
dostupné na www.zpravodajhu.cz. Pro snadnější redakční 
zpracování vyžaduje redakce článek ve verzi bez grafiky 
a druhou kompletní verzi článku včetně obrázků, grafů 
apod., která je zasílána recenzentům.

Jazyk 

Redakce přijímá články v českém nebo slovenském 
jazyce. Název, abstrakt a klíčová slova musí být současně 
také v anglickém jazyce (kvalitní překlad).

Strukturování textu 

Text čleňte do odstavců a číslovaných kapitol.

Název příspěvku

Výstižný, bez zkratek a nadbytečných slov, bez podtitulů, 
max. 15 slov nebo 70 znaků.

Údaje o autorovi 

Titul, křestní jméno a příjmení všech autorů, pracoviště 
(společnost) s adresou, e-mail alespoň na hlavního autora.

Abstrakt

Vyhněte se v abstraktu používání zkratek a citací. Max. 
rozsah 150 slov nebo 1 000 znaků včetně mezer.

Klíčová slova

Max. 6 klíčových slov v českém (slovenském) a anglickém 
jazyce. 

Literatura

Seznam literatury zpracovaný dle ČSN a očíslovaný. Na 
všechna díla, uvedená v seznamu použité literatury, musí 
být odkaz v textu (používejte čísla v hranatých závorkách). 
Totéž se týká převzatých obrázků, tabulek apod. 

Závaznost zaslané verze

Článek prochází poměrně složitým postupem 
redakční-ho zpracování, během něhož nelze od autorů 
přijímat odlišné nové verze.

Recenzní řízení

Došlé příspěvky jsou v první fázi posuzovány členy 
re-dakční rady, ve druhé fázi pak dvěma nezávis-
lými odbornými recenzenty. Recenzní řízení probíhá 
anonymně. Autorovi jsou zaslány připomínky recenzentů 
k zapracování.

Autorská korektura a náhled

Po zpracování připomínek recenzentů a redakčních 
úpravách je autorovi zasílán již „zalomený“ článek ve for-
mátu PDF k náhledu a případným korekturám. 

Pro kvalitní zpracování obrazových předloh (obrázky, ta-
bulky, fotografie apod.) je třeba dodat všechny grafické 
podklady samostatně v originálním formátu, v co nejlepší 
kvalitě.

Minimální rozlišení:
•	 barevné obrázky – min. 250 DPI, lépe 300 DPI,
•	 obrázky černobílé a ve stupních šedi – 600 DPI, 

lépe více (cca 1 200 DPI),
•	 barevné výkresy – min. 300 DPI, lépe 600 DPI.

Formát obrázků, fotografií 

TIFF, EPS, AI, nekomprimované JPG.

Grafy 

Jako samostatné soubory ve formátu XLS nebo jako 
obrázek a zároveň i se zdrojovou tabulkou dat (platí i pro 
vzorce apod.). Dodatečné značení v obrázku a vpisování 
je třeba s obrázkem seskupit.

Tabulky

Musí být samostatně ve formátu XLS.

Více informací (pokyny pro autory, šablony příspěvků, 
formulář přihlášky a recenzní posudky) naleznete na 
webových stránkách: www.zpravodajhu.cz.

Adresa redakce:

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01  Most

Šéfredaktor: 
Ing. Yveta Winklerová 
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