
30 let SOVAK ČR  
(3. speciál zaměřený na časopis Sovak) 

Nejen pro potřeby svých členů, ale 

i pro celou vodohospodářskou 

veřejnost vydává SOVAK ČR 

jednou měsíčně odborný časopis 

Sovak přinášející novinky z oboru, 

zejména z koncepce, teorie, 

plánování, investic a normalizace, 

ale i poznatky z praxe, zajímavosti ze světa vodního hospodářství v tuzemsku i 

v zahraničí a další důležité informace. Časopis Sovak publikuje výsledky 

výzkumných úkolů i jejich využití v praxi, na jeho stránkách probíhají diskuse 

pracovníků provozu a odborných specialistů nad aktuálními problémy oboru 

vodovodů a kanalizací. Časopis Sovak vychází v celkovém nákladu 1 500 ks 

měsíčně. 

 

Zájmy vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury 

hájíme již 30 let! 

Z historie časopisu Sovak 

• Ve druhé polovině roku 1991 rozhodlo představenstvo 
SOVAK ČR o vydávání vlastního oborového časopisu 
věnovaného vodovodům a kanalizacím, který by se stal 
platformou pro výměnu informací a odborných poznatků.  

• Jeho zkušební nulté číslo s názvem Sovak vyšlo ještě na konci 
roku 1991 a v lednu 1992 vydáním historicky prvního čísla 
Sovak se začala psát historie odborného prestižního časopisu.  

• V letech 1996–2002 bylo možné si obálku zamluvit jako 
inzerci. V roce 2002 bylo rozhodnuto věnovat první stránku 
obálky pouze vodohospodářské problematice a je vyhrazena 
pouze pro řádné členy SOVAK ČR.  

• Odborná úroveň a kvalita časopisu Sovak byla v roce 2008 
oceněna jeho zařazením do Seznamu recenzovaných 
neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.  

 

 

 



Přílohy a zvláštní čísla 

• Formou samostatných „žlutých“ příloh se čtenářům dostalo úplného znění rozhodujících legislativních 
podkladů (zákonů, vyhlášek, usnesení vlády či metodických doporučení SZÚ).  

• V roce 2004 v rámci desátého výročí výstavy VODOVODY-KANALIZACE bylo nad rámec běžných čísel 
Sovak poprvé navíc vydáno samostatné zvláštní číslo časopisu věnované historii výstavy a inzerci 
vystavovatelů. Zvláštní čísla časopisu Sovak k výstavě vycházela od té doby každoročně do roku 2011, 
kromě podrobného programu výstavy obsahovala i přehled oceněných v soutěži Vodohospodářská 
stavba roku. Výstava se začala posléze konat ve dvouletém cyklu a od roku 2013 je tak místo 
speciálního čísla vydávána příloha květnového čísla včleněná přímo do čísla, která zahrnuje kompletní 
doprovodný program výstavy.  

 

Objednávky časopisu na www.sovak.cz nebo redakce@sovak.cz 

 

Design časopisu Sovak 

Titulní strana zachovávala jednotnou vizuálně sjednocující formu vytvářející 

charakteristický image časopisu. Obálka byla doplněna o logo EurEau, jehož členem 

SOVAK ČR je. V roce 2016 časopis Sovak oslavil 25 let existence. A při této příležitosti 

byly provedeny změny v náplni a uspořádání rubrik. Od léta 2016 vychází nová 

rubrika, která přináší aktuální zprávy z regionů od členů SOVAK ČR. Koncem roku 

2016 byla chystána obměna grafického layoutu časopisu. První číslo ročníku 2017 

časopisu Sovak tak již bylo zpracováno v nové grafické úpravě, která odráží moderní 

trendy dnešní doby, ale současně navazuje na původní grafické řešení.  

 

                 

 

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. 

Adresa: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 

Kancelář: Křižovnické náměstí 193/2, 110 00 Praha 1 

tel: 221 082 207, e-mail: sovak@sovak.cz, web: www.sovak.cz 


