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(1. speciál zaměřený na výstavu a vzdělávání) 

 

 

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) vzniklo před třiceti lety jako dobrovolné zájmové 

sdružení provozovatelů veřejných vodovodů a kanalizací. Bylo založeno dne 23. 11. 1989 v historických 

prostorách Vlašského dvora v Kutné Hoře. Sídlo SOVAK ČR je na Novotného lávce 5 a má od přelomu roku 

2015/2016 nové kanceláře na Křižovnickém náměstí 2.  

 

Zájmy vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury 

hájíme již 30 let! 

Výstava VODOVODY-KANALIZACE 1995–2019 

SOVAK ČR uspořádal první výstavu VODOVODY-KANALIZACE v roce 1995 

v Litoměřicích, v letech 1996–2001 probíhala v Plzni, 2002–2005 v Praze, 

2006–2011 v Brně a 2013–2019 se vrátila zpět do Prahy. Od roku 1995 

do 2011 probíhala každým rokem, počínaje rokem 2012 má výstava 

dvouletý cyklus. Letošní ročník je doplněn o JOB-ku – nabídku pracovních 

příležitostí, brigád, stáží a trainee programů pro všechny zájemce o 

zaměstnání v oblasti vodního hospodářství. 



Výstavu VODOVODY-KANALIZACE již od začátku zpestřovaly různé soutěže, od roku 2000 týmy montérů 

dokazují svoji obratnost ve Vodárenské soutěži zručnosti. V prostorách se vystavovaly rovněž oceněné a další 

vybrané fotografie z fotosoutěže VODA. Udělují se ocenění pro nejlepší exponát a nejpůsobivější expozici. A své 

dovednosti prokazují v soutěži učňů i mladí adepti vodárenského oboru. 

SOVAK ČR – odborná a vzdělávací činnost 

K základnímu poslání SOVAK ČR patří přispívat k vyšší úrovni 

vzdělávacích procesů pracovníků v oboru vodovodů a kanalizací. 

Vzorem a prvním vzdělávacím 

programem byl projekt vzdělávací 

agenturu AQUANET (školící zařízení 

holandského sdružení vodárenských 

společností) pro roky 1988 až 2002, do 

něhož se SOVAK ČR po svém vzniku 

zapojil. V letech 2011–2013 získal SOVAK 

ČR dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt 

s názvem Vzdělávání v SOVAK za účelem posílení adaptability zaměstnanců 

členských organizací a konkurenceschopnosti členských organizací. Od roku 2017 

nabízí SOVAK ČR vzdělávání v kurzu Provoz vodovodů a kanalizací. Spolek je 

vydavatelem odborných publikací a ročenky, rovněž zabezpečuje pro své členy  

v průběhu roku řadu odborných seminářů a organizuje významnou konferenci 

Provoz vodovodů a kanalizací. SOVAK ČR ve spolupráci se SMO ČR připravil v roce 

2019 Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury zaměřené především na 

obce a malá města. Vydává také stolní kalendář dodavatelů výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací. 

• 15 ročníků vydávaných stolních kalendářů a 23 ročníků vydaných ročenek 

• 26 ročníků časopisu Sovak 

• 16 ročníků konference Provoz vodovodů a kanalizací 

• více než 240 odborníků ve 14 odborných komisích SOVAK ČR 

• 21 ročníků výstav VODOVODY-KANALIZACE 

• 13 odborných publikací k zakoupení na ww.sovak.cz 

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 


