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Čtvrtstoletí časopisu Sovak
Jiří Hruška

Prosincovým číslem roku 2016, které právě čtete, byl završen pětadvacátý ročník časopisu Sovak.

Doposud čtvrtstoletá historie časopisu 
Sovak se začala psát v lednu 1992, kdy bylo vy-
dáno jeho první číslo. Ale ještě před tím, ke kon-
ci roku 1991, spatřilo světlo světa zkušební nul-
té vydání, které mělo ověřit zájem čtenářů
a potencionálních odběratelů o časopis věnova-
ný úzké problematice vodovodů a kanalizací.
Předcházely tomu několikaměsíční výměny 
názorů a diskuse, po nichž představenstvo
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 
(SOVAK ČR) definitivně rozhodlo o vydávání
vlastního oborového časopisu, který by se stal
platformou pro výměnu informací a odborných
poznatků. 

Zpočátku měl časopis Sovak charakter spí-
še informačního zdroje, ale během let rozšiřo-
val spektrum témat souvisejících se širokou
problematikou vodovodů a kanalizací a aniž by
ztratil na odbornosti, stal se z něho postupně
časopis s obecnějším přesahem. Odborná úro-
veň a kvalita časopisu  Sovak byla v roce 2008
oceněna jeho zařazením do Seznamu recenzo-
vaných neimpaktovaných časopisů vydávaných
v České republice. 

Časopis se i nadále rozvíjel, vznikaly nové
rubriky, pravidelně se objevovaly články o vodá-
renských stavbách či z bohaté historie VaK.
Spolu s tím byla a je věnována pozornost i le-
gislativním a právním aspektům, řízení a pláno-
vání oboru, otázkám zkvalitnění a udržování 
vodohospodářské infrastruktury a dalším aktu-
álním problémům. Řada příspěvků odráží vývoj
oboru v zemích Evropské unie se zvláštním při-
hlédnutím k dění na Slovensku a v partnerské
Asociácii vodárenských spoločností. Pozornost
byla věnována také projektům financovaným
z fondů Evropské unie. K tomu všemu časopis
Sovak i nadále informuje o všech významných
aktivitách SOVAK ČR, přináší oficiální stanovi-
ska sdružení, názory a komentáře jeho odbor-
ných komisí a rovněž informace ze zasedání or-
ganizace EurEau, jejímž členem SOVAK ČR je.
Významně vzrostl počet rozhovorů s představi-
teli oboru i politiky a státními úředníky. Ve snaze
vyjít vstříc zájmu čtenářů i o krátké a populárně-

ji laděné články a také rozšířit propagaci projek-
tů a činnost členů SOVAK ČR je od letního dvoj-
čísla 7–8/2016 pravidelně zařazována nově
koncipovaná dvoustrana Z regionů – krátké
zprávy vybrané z tiskových podkladů a webů
zejména vodárenských společností. Časopis
spolupracuje nejen s osvědčenými, ale i s nový-
mi autory.

Pro získání námětů a postřehů čtenářů
k dalšímu vylepšení podoby či obsahu časopisu
proběhlo od poloviny srpna do konce září 2016
anonymní šetření pomocí anketního dotazníku.
Ten byl vložen do časopisu Sovak, a to v letním
dvojčísle 7–8 a následně i v čísle 9. Souběžně
byly na webu SOVAK ČR přístupné také on-line
dotazník a interaktivní formulář ve formátu .pdf.
Anketa zkoumala také složení čtenářské obce,
způsob získávání časopisu a čtenost jednotlivé-
ho čísla. Ankety se aktivně zúčastnilo 74 re-
spondentů, což je výsledek, který je možné brát
jako inspiraci pro další redakční práci a orien -
taci v názorech čtenářů. 

Z nejčastějších anketních odpovědí vyply-
nulo:
• jednotlivé číslo časopisu čtou 3 nebo i více

osob (40 respondentů), 
• všechny nebo většinu článků čte převážná

část odpovídajících (54 respondentů),
• časopis Sovak odebírá nejčastěji zaměstna-

vatel odpovídajících (61 respondentů),
• nejvíce odpovídajících bylo zaměstnancem/

představitelem provozovatele vodárenské in-
frastruktury (31 respondentů), 

• dle převážné většiny odpovídajících by se ča-
sopis Sovak neměl zásadním způsobem mě-
nit (50 respondentů odpovědělo spíše ne,
14 respondentů určitě ne), 

• čtenářům vyhovuje stávající model předplat-
ného tištěného časopisu (60 respondentů)
i periodicita jeho vydávání (65 respondentů), 

• většina respondentů oceňuje úplná znění
právních předpisů týkajících se problematiky
vodárenství, která jsou vkládána do časopisu
formou „žlutých příloh“ (59 respondentů). 

Je potěšující, že prakticky všichni odpoví-
dající by časopis Sovak doporučili svému zná-
mému z oboru (73 respondentů).

Časopis je živým organismem a neustále
se vyvíjí. To platí i o jeho grafické podobě, která
v novém, šestadvacátém ročníku získá moder-
nější tvář, ale zachová přitom základní grafické
řešení, které na první pohled stvrzuje identitu
a kontinuitu časopisu. 

Věřím, že i nejméně v dalším čtvrtstoletí
své existence si časopis  Sovak udrží své pevné
postavení mezi vodohospodářskou veřejností. 

Mgr. Jiří Hruška
šéfredaktor časopisu Sovak
e-mail: hruska@sovak.cz
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