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Zpravodaj WTA CZ je odborným periodikem se zaměřením na obnovu a rekonstrukce
stavebních objektů, většinou stavebních památek, s cílem šířit zkušenosti a nové poznatky k
citlivému přístupu k provádění prací v zájmu zachování původnosti památky. Dále popularizovat
výzkum a vývoj nových materiálů a technologií k využívání pro památkově chráněné objekty,
včetně restaurátorských postupů.

Současně informuje veřejnost o činnosti Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a
památkovou péči, a to jak v České republice, tak i v ostatních zemích.

První číslo Zpravodaje WTA CZ vyšlo dne 20.2.2002. Vydávána jsou čtyři čísla ročně,
vydavatelem je Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a památkovou péči (WTA CZ)
se sídlem Novotného lávka 5, CZ-116 68.

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc
naleznete zde >>
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Členové jsou z různých odborných pracovišť a nejsou zaměstnanci společnosti WTA CZ.

Došlé články jsou posuzovány redakční radou časopisu a následně předávány odborným
recenzentům, kde po zpracování recenze je u zařazených článků uvedeno, že článek byl
posouzen odborným lektorem. Na základě odborného posouzení je autor případně vyzván k
doplnění nebo přepracování příspěvku.

Kromě toho jsou publikovány další články o provedených stavbách, restaurování památky,
nebo použití materiálů a postupů v obecné rovině, anotace zveřejněných odborných statí v
odborné literatuře, vydávání Směrnic WTA, certifikovaných materiálech pro obnovu staveb
apod.

Příspěvky k otištění ve Zpravodaji WTA CZ docházejí od autorů v elektronické podobě na
adresu sekretariátu e-mail: wta@wta.cz v termínu nejméně 30 dní před redakční uzávěrkou,
která je vyhlašována na zasedání předsednictva WTA CZ spolu s předpokládaným termínem
vydání příslušného čísla.
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