
30 let SOVAK ČR  
(4. speciál zaměřený na webové stránky) 

 

SOVAK ČR v roce 2018 zmodernizoval webové stránky  

na ww.sovak.cz (viz obr. č. 1). Hlavním záměrem pro vznik 

portálu bylo zejména zjednodušení stávající struktury, 

vytvoření účelných a uživatelsky přívětivých stránek a 

umožnění pohodlného prohlížení v mobilních zařízeních.  

 

Vizuálně atraktivní úvodní stránka na www.sovak.cz 

informuje pomocí pěti obrazových anotací o významných 

událostech spolku. Novinky je možné sdílet na sociálních 

sítích a pro větší přehlednost jsou utříděné do různých 

kategorií – Oborové novinky, Tiskové zprávy, Stanoviska, 

Od našich partnerů, Z členské základny, Pozvánka na akci, 

Ze zahraničí, Z médií, Upoutávka časopisu Sovak, Komerční 

sdělení a Různé. Vyřešena byla archivace novinek, které si 

lze nyní nechat seřadit podle jednotlivých roků.  

Časopis Sovak získal moderní zobrazení čísel podle 

jednotlivých obálek. Součástí stránek je také Fotogalerie, 

která umožňuje třídit fotografie do jednotlivých galerií a 

SOVAK ČR ji využije mimo jiné pro prezentaci snímků z 

fotosoutěže Voda, nebo dalších významných akcí, jako jsou 

konference Provoz vodovodů a kanalizací a výstava 

VODOVODY-KANALIZACE. Zdokonalen byl i redakční systém 

webu a lze ho tak z mobilního přístroje pohodlně ovládat. 

Přehledným způsobem se k materiálům SOVAK ČR 

dostanou ve speciální rubrice Pro média i novináři. 

Uživatelé se mohou přihlásit k odběru novinek z webových 

stránek. Výhodou nových stránek je rovněž jejich technické 

přizpůsobení pro čtečky RSS.  

 
 

Zájmy vlastníků a provozovatelů 

vodohospodářské infrastruktury hájíme již 

30 let! 

 
 

Obrázek 1: Současná podoba webu 



Historie webu na www.sovak.cz 
 

Registrace domény www.sovak.cz proběhla v roce 

1999. První verze internetové prezentace spolku 

byla zpřístupněna v roce 2001. Jeho první verze 

vznikla v roce 2001 (viz obr. č. 2). Po stránce 

obsahové i grafické webové stránky doznaly dalších 

změn v roce 2003 (viz obr. č. 3).  

 

 

 

Internetová prezentace nabízela v roce 2003 rubriky 

Kontakt, Aktuality, O Sdružení, Členové, Činnost, 

Časopis, Vodovody a kanalizace a English version. 

Smyslem tehdejších úprav bylo jak efektnější 

internetové představení sdružení, tak prezentace 

oboru vodovodů a kanalizací. 

 

 

Web spolku doznal postupem času s vývojem 

informačních technologií řadu změn.  Na přelomu let 

2010/2011 stránky změnily grafický layout a byl dodán 

nový redakční systém (viz obr. č. 4).  

 

 

 

 

 

K další změně webu se přikročilo v polovině roku 2014, kdy se 

připravila řada vylepšení, mimo jiné i Registr právních předpisů 

(viz obr. č. 5).   

 

                 

Pro novinky z vodohospodářského oboru sledujte www.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 

Obrázek 2: Verze webu v roce 2011 

Obrázek 3: Verze webu v roce 2003 

Obrázek 4: Verze webu v roce 2011 

Obrázek 5: Verze webu v roce 2017 


