30 let SOVAK ČR
(2. speciál zaměřený na publikace)

Změna systému vzdělávání v oblasti
učebních oborů i středního technického
vzdělání na přelomu milénia přinesla
potřebu odborného vzdělávání pracovníků
provozních společností. Od roku 2002 začaly
vznikat učební texty shrnující základní
znalosti a povinnosti pro kvalitní provoz
vodohospodářských zařízení a staveb. Na
přípravě příruček pro provozovatele se
v rámci autorského kolektivu podíleli
především provozní odborníci z řad členů
SOVAK ČR.

Zájmy vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury
hájíme již 30 let!

Vzdělávací příručky a publikace
K prvním publikacím, které SOVAK ČR vydal v roce 2003, patřily Příručka provozovatele vodovodní sítě, Příručka
provozovatele stokové sítě a Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru VaK.
V roce 2004 následovala Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. K dalším vydaným publikacím se v roce
2006 přiřadily Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství a v roce 2008 Zásady pro využití
bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací.
V roce 2010 vznikly CD a DVD Pracuj správně. Těžká práce pro anděla aneb
Riziko povolání. Těžká práce pro Anděla III., kde jsou prostřednictvím tří filmů
(natočených v roce 1999, 2005 a 2010) názorně a s vtipem demonstrovány
základní předpisy bezpečnosti práce v oboru vodovodů a kanalizací. V roce
2011 přibyly další tři příručky zpracovávající vodohospodářskou problematiku,
a to Tvorba suspenze při úpravě vody – Teorie a praxe, Vodovodní přípojky, či
Převod infrastrukturního majetku vodovodů nebo kanalizací.
V následujících letech byla nabídka publikací dále rozšiřována – roce 2012 o
Příručku provozovatele úpravny pitné vody a Monitoring v městském odvodnění – část I. – Dešťové srážky
a v roce 2013 o Právní prostředí vodárenských společností od 1. 1. 2014. Ve
spolupráci se Státním zdravotním ústavem vydal SOVAK ČR v roce 2014
osvětovou knihu pro děti, přeloženou z německého originálu a upravenou
na české reálie, a to Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném
světě vody. Poslední vydanou novou publikací se v roce 2015 stala Čerpadla
(vodárenství a kanalizace). V roce 2018 byly zaktualizovány a rozšířeny
Příručka provozovatele čistírny odpadních vod a Příručka provozovatele
stokové sítě.

Nejnovější publikace vydané SOVAK ČR
Příručka provozovatele čistírny odpadních vod byla již dvakrát aktualizována. Třetí vydání
navazuje na ta předchozí z let 2004 a 2012 (viz srovnání grafické úpravy příruček na
obrázku vlevo) a zahrnuje 296 stran – téměř poloviční navýšení oproti publikaci z roku
2012. Kolektiv autorů (R. Bábíček, J. Bernard, F. Harciník, V. Hošek, P. Král, J. Kučera,
E. Mlejnská, Z. Polák, J. Procházka, L. Procházková, Z. Strnad, P. Sýkora, K. Tebichová,
J. Vilímec, F. Wanner, Z. Zelený) přepracoval a doplnil pod editorským vedením
Ing. Bc. Martina Srba, PhD., příručku o nejnovější poznatky v oblasti čištění odpadních
vod. Vysoká úroveň byla potvrzena i odbornou recenzí prof. Ing. Jiřího Wannera z Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze.
Rovněž Příručka provozovatele stokové sítě, kterou zpracoval kolektiv
odborníků z komise provoz kanalizací při
SOVAK ČR, doznala v roce 2018 významné
aktualizace a změn. Slavnostní křest obou příruček
proběhl na tiskové konferenci Posezení nad vodou
dne 30. ledna 2019 v prostorách SOVAK ČR
a pokřtili ji představitelé spolku: předseda
představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý
a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák.

Objednávky publikací na www.sovak.cz nebo doudova@sovak.cz
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