
 
 
 
 

 
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

POVODÍ VLTAVY ZAHÁJÍ GENERÁLNÍ OPRAVU JEZU V PLZNI 
 
 

Praha, 28. července 2014 – Státní podnik Povodí Vltavy v pondělí zahájí generální opravu jezu 
Štruncovy sady v Plzni. Tento pohyblivý jez slouží především ke vzdouvání vody. Před 
započetím stavebních prací dojde k pozvolnému vypouštění nadjezí. Odlov a transfer 
chráněných živočichů bude zajištěn Českým rybářským svazem Plzeň. 
 

Státní podnik Povodí Vltavy zahájí v pondělí 28. července 2014 generální opravu jezu Štruncovy sady 

na řece Mži v Plzni. V rámci prací bude provedena oprava konstrukce klapkového jezu, včetně opravy 

zdí, dlažeb, opevnění svahů a dna a v neposlední řadě odstranění sedimentů před vtokem do malé 

vodní elektrárny a náletových křovin. Před započetím stavebních prací dojde k pozvolnému 

vypouštění nadjezí. Odlov a transfer chráněných živočichů zajišťuje Český rybářský svaz Plzeň. 

Oprava potrvá do konce letošního roku. Celkový náklad je téměř 6 milionů Kč a bude hrazen 

z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Vltavy. Jez se nachází na Mži v říčním kilometru 0,485 

v odpočinkové části města Plzně. Tato oblast je hojně využívána a navštěvována jako relaxační 

centrum.  
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Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje Povodí Vltavy, státní podnik, více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky 
Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 470 km významných vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných 
vodních toků a dalších téměř 5 700 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 111 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho 
je 31 významných vodních nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními 
elektrárnami.  
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