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ÚVODNÍK

Vážení a milí čtenáři,
z údaje na obálce časopisu Sovak můžete zjistit, že tento odborný měsíčník,
vydávaný Sdružením oboru vodovodů a kanalizací a věnovaný tzv. malé vodě,
vychází letos již třicátým rokem. Přinášíme proto malé ohlédnutí za tímto uplynulým obdobím. Nechceme však zatím bilancovat, neboť 30. ročník časopisu je
teprve na svém počátku. Věříme, že na přelomu letošního a příštího roku si
jubileum ojedinělého odborného časopisu připomeneme ve vší parádě, pokud
to covidemie dovolí.
První řádné číslo časopisu Sovak vyšlo v lednu 1992 a od té doby vychází
pravidelně každý měsíc (v létě dvojčíslo). Je to malý zázrak, protože odborným
zaměřením tohoto časopisu je poměrně úzký výsek vodohospodářské problematiky – vodovody a kanalizace. Vydávat každý měsíc minimálně 32 stran
s takto vyprofilovaným obsahem se zdálo v začátcích časopisu jako velmi riskantní záměr. Leč, podařilo se, a za uplynulých téměř třicet let už to čítá
opravdu hodně přes deset tisíc tiskových stran většinou odborných textů. Nutno říct, že textů na vysoké úrovni, proto je od roku 2008 časopis Sovak zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
I nadále chceme renomé časopisu stavět na kreditu a znalostech autorů a kvalitní práci redakce, redakční rady a vydavatele.
Časopis Sovak v uplynulém období naplňoval úkoly stanovené představenstvem SOVAK ČR, z nichž nejvýznamnější bylo stát se informačním zdrojem
pro členské společnosti sdružení, odbornou veřejnost i pro zástupce státní
správy, investory a dodavatele.
Třicetiny si připomínáme ve zvláštní době, kdy denně sledujeme v přímém
přenosu zcela jiné číselné údaje, než jsou ročníky časopisů... Měsíčník Sovak
nyní připravujeme ve složitějších podmínkách, kdy redakce s redakční radou
vzájemně komunikují pouze distančně, stejně tak práce s autory i s inzerenty
je výhradně online. Osobní kontakt by byl pochopitelně příjemnější, cesta, kterou jsme byli nuceni zvolit, je zdlouhavější a pracnější, nicméně intenzivním zapojením všech složek přípravy časopisu všechny nevýhody zatím zdárně eliminujeme.
Současná doba, která je vlivem přijatých protiepidemických opatření charakteristická nástupem online technologií v prostředí změněných pracovních
podmínek (např. home-office), vede logicky k zamyšlení, jakou úlohu má analog (tištěný časopis) v době digitální. Domníváme se, že „papír“ má stále co nabídnout a především, že se neztratí v nepřehledném množství newsletterů a internetových portálů všeho druhu a má svoji trvalou hodnotu. Svědčí o tom
i rostoucí počet žádostí o dodatečné zaslání konkrétního výtisku mnohdy i několik let dozadu. Navíc, najít si trochu klidu a času, vzít časopis do rukou, sednout si, prohlédnout a přečíst z jeho obsahu to nejzajímavější (pro každého to
může být něco jiného), bývá koneckonců člověku příjemnější než obrazovka
počítače nebo tabletu. Naší vizí je zůstat u papírové formy s podporou internetových stránek, které mají význam především v poskytování operativních informací a překlenutí měsíční periody vydávání časopisu. Aktuální situace
umožňuje čtenářům aktivnější práci s tištěným médiem, kdy spolu s rolí zdroje
odborných informací plní jeho četba i úlohu volnočasové aktivity. Tištěná a online média nejsou substituty, ale komplementy, u nichž dochází k vzájemné pozitivní korelaci spotřeby.
Za redakci časopisu Sovak chceme poděkovat všem, kteří měli a mají podíl
na jeho vydávání, autorům příspěvků, inzerentům, a především pak vám čtenářům za laskavou podporu během uplynulých třiceti let. Bez této spolupráce
a součinnosti by nebylo možné dosáhnout toho, že lze časopis Sovak nalézt na
nejednom pracovním stole či v knihovně.

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda redakční rady
Mgr. Jiří Hruška, šéfredaktor

