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Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., 

(SOVAK ČR) je spolkem sdružujícím právnické  

a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů  

a kanalizací pro veřejnou potřebu. Sdružení 

bylo založeno v roce 1989 a nyní má  

112 řádných členů a 125 členů přidružených,  

z nichž řádní členové zásobují pitnou vodou 

přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro 

téměř 8 mil. obyvatel a 98 % těchto odpadních 

vod čistí. Má 14 odborných komisí, které připravují odborné podklady pro představenstvo anebo zpracovávají 

odborná stanoviska pro ústřední orgány či návrhy pokynů. Je členem EurEau (Evropský svaz národních asociací 

dodavatelů vody a poskytovatelů služeb odpadních vod) a spolupracuje s celou řadou významných organizací. 

 

Odborná činnost 

 

Těžiště odborné činnosti SOVAK 

ČR je v práci odborných sekcí, 

komisí a odborných aktivů, v 

nichž je více než  

235 odborníků. SOVAK ČR rovněž 

zabezpečuje pro své členy  

v průběhu roku řadu odborných 

školení a seminářů a nabídkou 

vzdělávání přispívá ke zvýšení 

kvalifikační úrovně 

provozovatelů vodovodů a kanalizací. Organizuje také 

významnou oborovou konferenci Provoz vodovodů a 

kanalizací.  

 

SOVAK ČR je již od roku 1995 pořadatelem mezinárodní vodohospodářské 

výstavy VODOVODY-KANALIZACE.  

 

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 

 



Publikační činnost 

SOVAK ČR je vydavatelem odborných publikací, které jsou zaměřeny na 
pomoc pracovníkům v oboru i jako podklad pro celoživotní vzdělávání. 
Dostupné jsou například: příručky pro provozovatele vodovodní sítě, 
stokové sítě, čistírny odpadních vod, či úpravny pitné vody, publikace 
týkající se problematiky čerpadel, bezvýkopových technologií, tvorby 
suspenze při úpravě vody, vodovodních přípojek, převodu 
infrastrukturního majetku, monitoringu v městském odvodnění, 
právního prostředí vodárenských společností, předpisů bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích, 
hygienického minima pro pracovníky ve vodárenství.  

Jednou měsíčně vychází 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.  

 

Každoročně SOVAK ČR připravuje obsáhlou Ročenku s kompletními údaji o všech svých řádných  
i přidružených členech včetně jejich nejdůležitějších provozních ukazatelů. Ročenka zároveň 
obsahuje základní statistické údaje o zásobování vodou a odvádění odpadních vod v České 
republice včetně přehledu právních předpisů, technických norem a směrnic a řadou dalších 

důležitých odborných údajů. 

 

Řádní členové SOVAK ČR (provozovatelské společnosti) v číslech 

Délka vodovodní sítě 66 027 km, délka kanalizační sítě 35 717 km 

1 798 242 vodovodních přípojek, 1 211 082 kanalizačních přípojek  

1 139 úpraven vody, 1 566 čistíren odpadních vod  

Zajímavé technické parametry 

Množství vypouštěných odpadních vod                                                            489 528 000 [m3] 

Množství vypouštěných splaškových vod                                                            255 563 000 [m3] 

Množství čištěných odpadních vod                                                             735 051 000 [m3] 

Množství čištěných splaškových vod                                                            249 671 000 [m3] 

Kapacita ČOV                                                                                                                 3 547 294 [m3 d-1] 

Voda fakturovaná                                                                                           444 274 000 [m3]  

Voda fakturovaná u domácností                                                                      294 342 000 [m3] 

 

Zdroj: Ročenka SOVAK ČR 2017. 

 



             About SOVAK ČR 

 

 

 

The Water Supply and Sewerage Association of 

the Czech Republic (SOVAK ČR) is a voluntary, 

non-governmental association representing 

interests of companies, suppliers and other 

relevant organizations in the field of water 

management and sewerage for the public sector. 

The association was established in 1989 and now 

represents 112 regular and 125 associated 

members of which the regular members provide 

public water supply for more than 9 million 

inhabitants and collect and treat wastewater from almost 8 million inhabitants. The association has  

14 specialist groups and ensures that all legislation and norms relevant for its members are thoroughly 

reviewed and consulted before they are approved in the legislation process. SOVAK ČR is involved in the 

lobbying and legislation process on the level of European Union by its permanent membership in the European 

Federation of National Water and Wastewater Associations – EurEau. 

Professional activity  

The core of the professional 

activity of SOVAK ČR resides in 

the work of professional 

sections, commissions and 

committees. SOVAK ČR also 

assures a range of professional 

training sessions and seminars 

for its members during the 

course of the year, and also the 

important konference 

Operation of water supply and 

sewage systems (Provoz 

vodovodů a kanalizací).   

Since 1995 SOVAK ČR has been the organiser 

of the international water management 

exhibition WATER SUPPLY AND SEWERAGE 

(VODOVODY-KANALIZACE). 

 

The Water Supply and Sewerage Association of the Czech Republic (SOVAK ČR) 

Registered office and correspondence address: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 

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

phone: +420/221 082 207, e-mail: sovak@sovak.cz, web: www.sovak.cz 

 



Professional publications 

SOVAK ČR is the publisher of professional publications focused on 

providing support for workers in the field as a source for lifelong 

education. The most important publications include the Handbook for 

Operators of Water Supply Networks, the Handbook for Operators of 

Sewerage Network. The Handbook for Operators of Waste Water 

Treatment Plants, the Handbook for Operators of Drinking Water 

Treatment Plants, the Principle for Use of Trenchless Technologies in the 

Field of Water Supply and Sewerage, Water Conduits and others.  

SOVAK ČR publishes the professional Sovak 

journal once per month for the needs of its 

members and for the public, presenting news 

from the field, in particular from the area of 

concept, theory, planning, investments and 

standardization, as well as knowledge from 

practice, interesting features from the world 

of water management at home and abroad 

and other important information. Sovak 

journal publishes the results of research tasks 

and their utilization in practice and holds 

discussions of operational employees and 

technical specialists on current problems in the field of water supply and 

sewerage.  

Each year SOVAK ČR prepares a comprehensive Annual Bulletin with complete information about 

all its regular and irregular members, including their most important operational indicators. The 

Annual Bulletin also contains basic statistical data about the supply of water and drainage of waste 

waters in the Czech Republic, including a summary of the legal regulations, technical standards and 

directives and a range of other important professional data. 

 

SOVAK ČR regular members (operators) in numbers 

length of the water-supply network 66,027 km, length of the sewerage network 35,717 km 

1 798 242 water connections, 1 211 082 sewer connections  

1 139 water treatment plants, 1 566 wastewater treatment plant  

Selected technical parameters 

Amount of wastewater disposed                                                                          489 528 000 [m3] 

- part of which sewage                                                                                          255 563 000 [m3] 

Amount of wastewater treated                                                                           735 051 000 [m3] 

- part of which sewage                                                                                          249 671 000 [m3] 

WWTPs capacity                                                                                                               3 547 294 [m3 d-1] 

Water delivered and billed                                                                          444 274 000 [m3]  

- to households                                                                                                    294 342 000 [m3] 

 

Source: Annual Bulletin SOVAK ČR 2017. 


