
„Rozvoj cestovního ruchu v oblasti jezera

Milada”



Brožura, která se Vám dostává do rukou, je výsledkem projektu
s názvem „Zpracování analyticko-strategické studie Možnosti
rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada" spolufinanco-
vaného z dotačního titulu ROP Severozápad, prioritní osy 4 Udr-
žitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora
marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu.

Cílem projektu bylo, mimo jiné, hledat klíčové a ekonomicky pří-
nosné investice nabídnuté k realizaci investorům v oblasti ces-
tovního ruchu. 

Brožura stručně shrnuje výsledky analyticko-strategické studie,
vytvořené v rámci tohoto projektu společností KPMG ČR, před-
stavuje oblast jezera a vytipované atraktivity vhodné pro rozvoj
turistické infrastruktury v okolí jezera Milada. 

Předkládané možnosti včetně odhadnutých kapacit a investiční
náročnosti byly vybrány na základě detailní analýzy a byly zhod-
noceny v kontextu podobných areálů v ČR a v přilehlém Sasku.

Úvod 

zdroj: Ústí nad Labem 
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Úvod

Jezero Milada (dříve známé také jako jezero Chabařovice) vzniklo zato-

pením bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice v místě bývalých

obcí Hrbovice, Tuchomyšl a Vyklice. Rekultivace daného území byla 

zahájena v roce 1997, kdy byla také ukončena těžba hnědého uhlí v po-

vrchovém dole Chabařovice.

Projekt jezera Milada se stal součástí celostátního plánu revitalizace 

a rekultivace vytěžených důlních oblastí a je první vodohospodářskou

rekultivací takového rozsahu a typu v České republice, čímž se stává

modelem pro ostatní plánované projekty v Ústeckém a Karlovarském

kraji. Samotné napouštění jezera bylo zahájeno 15. června 2001 vodou

z Kateřinské nádrže tekoucí korytem bývalého Zálužanského potoka. 

V blízké budoucnosti bude území postupně zpřístupňováno veřejnosti

prostřednictvím nových příjezdových komunikací a sítí stezek jak pro 

cyklisty, tak pro in-line bruslaře.

Jezero by do budoucna mělo být multifunkčním centrem sloužícím

především k rekreačním účelům a aktivnímu odpočinku. Návštěvníkům

nabídne širokou škálu možného využití volného času počínaje sítí stezek,

přes místa adrenalinových sportů a zábavy, pláž ideální pro vodní rado-

vánky až po místa vhodná k odpočinku, relaxaci a rybaření. 

Parametry jezera Milada:

� nadmořská výška hladiny: 145,7 m n. m.

� rozloha: 252,2 ha

� délka: 3,2 km, šířka: 0,7 km

� objem: 35 601 000 m3

� průměrná hloubka:15,5 m

� maximální hloubka: 24,7 m

� přítok vody: z Kateřinské nádrže

� odtok vody: Bílina

� předpokládané dokončení napouštění jezera: 2011

Umístění

Jezero Milada se nachází v těsné blízkosti krajského města Ústí nad

Labem, jehož centrum je vzdálené 5 km vzdušnou čarou, v místě býva-

lého povrchového hnědouhelného lomu Chabařovice v severní části 

Ústeckého kraje.

Dopravní dostupnost jezera Milada

Ústí nad Labem je a především bude snadno dostupné přes nedalekou

dálnici D8, která je velmi významnou dopravní tepnou celého Ústeckého

kraje. Koncem roku 2006 byl otevřen i nový úsek dálnice přes Krušné

hory s napojením na německou dálnici A 17. Samotné jezero je v sou-

časné době občanům zpřístupněno jen zčásti. Na mnoha místech v jeho

bezprostředním okolí se však již dnes usilovně pracuje na výstavbě no-

vých veřejných a obslužných komunikací, včetně parkoviště, odkud

budou návštěvníci moci vyrazit na okružní jízdu po síti stezek jak na kole,

tak na in-line bruslích. Před uvedením areálu do plného provozu bude

rozšířena i síť (zastávek a linek) městské hromadné dopravy, tak aby je-

zero bylo dostupné pro všechny budoucí návštěvníky.

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada

Rekultivace celého území bývalého dolu Chabařovice prováděná státním

podnikem Palivový kombinát Ústí zaujímá celkovou plochu o výměře

1 457 ha a zasahuje do katastrálních území následujících obcí:

Chabařovice, Roudníky, Vyklice (obec Chabařovice)

Tuchomyšl, Předlice (obec Ústí nad Labem)

Trmice (obec Trmice)

Lochočice (obec Řehlovice)

Žichlice u Modlan, Suché (obec Modlany)

Malhostice (obec Rtyně nad Bílinou)

Za účelem spolupráce na rozvíjení rekultivované oblasti jezera pro rekre-

ační a sociálně přínosné aktivity byl dne 10. 1. 2006 starosty obcí Ře-

hlovice, Trmice, Chabařovice, Modlany a primátorem města Ústí nad

Labem založen Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada. Zastupitelé se

zavázali společně pracovat na modernizaci a využití jezera obyvateli blíz-

kého i vzdáleného okolí k relaxaci a aktivnímu odpočinku. Záměrem

svazku je dále hájit společné zájmy při revitalizaci bývalé zbytkové jámy

Chabařovice a vytvářet materiální i organizační podmínky pro řešení spo-

lečných aktivit, problémů a projektů.

zdroj: PKÚ 
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Historie lokality

Oblast jezera Milada má bohatou těžební minulost. Jezero Milada, bý-

valý lom Chabařovice, je pojmenováno podle bývalého hlubinného dolu

Milada, který v tomto místě existoval ještě před zavedením povrchové

těžby. Po uzavření lomu byla zahájena rekultivace území a jeho přile-

hlého okolí. V rámci rekultivace byla značná část oblasti v roce 2004 

zalesněna.

Historická data:

� 1720 – objevení hnědého uhlí

� 1830 – 40 funkčních důlních provozů (ve většině hlubinné doly)

� 1974 – otevření povrchového lomu Chabařovice

� 1997 – ukončení těžby a zahájení rekultivací

� 2001 – započetí napouštění jezera

� 2006 – otevření cyklotras v areálu jezera Milada

Rekultivace a revitalizace

Rekultivace na území lomu Chabařovice probíhají ve dvou etapách:

Etapa I.

Během první etapy, do konce roku 2002, bylo v zájmovém území lomu

dokončeno celkem 302,4 ha rekultivací a rozpracováno celkem dalších

508,47 ha. Jednalo se o svahy Roudníky, Vnitřní výsypku I, svahy Ra-

benov, Lochočice PPO, Lochočice – severní svahy III. B, Lochočice –

severní svahy IV, výsypku Žichlice a Zemní Nechvalice.

Etapa II.

V období let 2003 – 2012 byla zahájena druhá etapa rekultivace, která

zahrnuje území Západních svahů, Severních svahů I, plochy pro rekre-

ační využití, Východních svahů, Depa titaničitých jílů, Uhelného depa,

Vnitřní výsypky II, svahů nad plavištěm Teplárny. Dále byla zahájena sa-

nace Severních svahů II, převedení vody z jezera Chabařovice do řeky

Bíliny, protiabrazivní opatření k opevnění svahů, akumulace vody ve

zbytkové jámě, vybudování propojovacího objektu do stařin, aby mohly

být tyto vody využívány pro napouštění jezera včetně jejich monitoro-

vání, byl zahájen geomechanický monitoring celého území s ohledem

na nestabilitu severních svahů lomu a projevy dílčí nestability území vý-

sypek. Proběhla rovněž sanace sedání výsypek a sanace zátrhů. Rok

2012 je uvažovaným rokem uvedení jezera Milada do zkušebního pro-

vozu. 

Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hně-

douhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském

kraji

Koncepce řešení ekologických škod je v gesci Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR. Vláda v rámci koncepce vyčlenila 15 miliard Kč na 

revitalizaci a rekultivaci území poškozených těžbou hnědého uhlí v Ús-

teckém a Karlovarském kraji. Ústecké oblasti se týká především sedmá

kapitola této studie. Zde jsou také uvedeny požadavky a podmínky 

financování rekultivačních a revitalizačních prací probíhajících na lomu

Chabařovice (lom s utlumenou těžbou), budoucího jezera Milada. Jed-

notlivé projekty v okolí jezera mají předpoklad získat finanční podporu

z rozpočtu koncepce řešení, pokud splní podmínky vyhlášené mezire-

zortní komisí.

zdroj: PKÚ 
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Přírodní podmínky

V oblasti jezera Milada, stejně jako v celé České republice, se střídají

všechna čtyři roční období. Avšak ve srovnání s jinými lokalitami je zmi-

ňované území charakteristické mírnější zimou a naopak slunečným a te-

plým letním obdobím. Vlastní jezero vytváří mikroklima, které je příznivé

pro letní aktivity. Na základě dlouhodobých měření hydrometeorolo-

gického ústavu na stanici Kočkov, Ústí n/L nacházející se cca 6 km 

od jezera bylo zjištěno, že průměrná teplota vzduchu dosahuje hodnoty

8,7 oC. Minimální naměřená teplota ve sledovaných letech klesla na 

hodnotu -15,5 oC a maximální teplota vystoupala na 35,7 oC. Zjištění 

z ČHMÚ tedy potvrdila, že jezero Milada není vhodné území pro provoz

zimních sportů. Důvodem jsou poměrně vysoké teploty v zimním ob-

dobí, díky nimž se neudrží sněhová přikrývka, nízká srážkovost bě-

hem zimních měsíců a tedy nepravidelná sněhová pokrývka a nejisté

zamrzání vodní plochy, kterou by bylo možno využít pro lední bruslení,

hokej, atp. Proto se neuvažuje o výstavbě komerčních objektů pro zimní

venkovní aktivity, ale naopak se počítá s výstavbou rekreačních objektů

a atrakcí využívaných především v období letních měsíců a s objekty na-

bízející celoroční využití.

Hlavní klimatické ukazatele (stanice Kočkov - Ústí n/L) Hodnoty

průměrná teplota vzduchu (°C) 8,7

průměrný roční počet tropických dnů 5,2

průměrný roční počet letních dnů 36,6

průměrný roční počet ledových dnů 37,4

úhrn roční srážek (mm) 637,5

průměrný počet srážkových dnů v roce

(denní úhrn více jak 0,1 mm) 160,8

průměrný počet bezsrážkových dnů v roce 204,5

Úhrn slunečního svitu (hod) 1 642,8

Průměrná rychlost větru (m/s) 3,6

Průměrná rychlost větru (m/s) (stanice Teplice) 1,5

minimální naměřená teplota (°C) - 15,5

maximální naměřená teplota (°C) 35,7

maximální denní úhrn srážek (mm) 59,7

zdroj: ČHMÚ 2001-2005

Počasí, podnebí

Vzhledem k charakteru podnebí v oblasti jezera se předpokládá hlavní

vytíženost v době letních měsíců, konkrétně pak v období od konce mě-

síce května do začátku měsíce září, s důrazem na měsíce červen, čer-

venec a srpen. 

Průměrný počet dnů v roce z hlediska sluneční aktivity 

(stanice Kočkov - Ústí n/L)

Průměrná teplota vzduchu (stanice Kočkov - Ústí n/L)

Průměrná rychlost větru v oblasti je stěžejním ukazatelem pro zvážení 

alternativy využití jezera pro sportovní jachting. Dle vyjádření odborníků

v oblasti sportovního jachtingu průměrná rychlost větru 3,6 m/s není pro

tento druh sportovní aktivity dostatečná. To však neznamená, že by byl

rekreační provoz jachtingu nebo windsurfingu zcela vyloučen, ale na-

opak jsou tyto sporty zahrnuty do široké nabídky vodních aktivit jezera

Milada. Pokud by se na základě dalších měření přímo v místě prokázalo,

že rychlost větru není příliš nízká, bude možné jezero využít i jako 

základnu pro školy windsurfingu a jachtingu a pro začátečníky.

Průměrná rychlost větru (stanice Kočkov - Ústí n/L)

Vítr o rychlosti vyšší než 5,5 m/s (20 km/h) (stanice Kočkov - Ústí n/L)
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Přírodní zajímavosti v okolí
Oblast Ústecka je bohatá na řadu přírodních a turisticky atraktivních

míst. Nachází se na rozhraní tří geologických oblastí, díky kterým je kra-

jina velmi členitá a různorodá. Jedná se o chráněné krajinné oblasti 

Labské pískovce, České středohoří a masiv Krušných hor. Dominujícím

krajinným prvkem jsou též řeky Labe a Bílina, která se do Labe vlévá 

v Ústí nad Labem.

Labské pískovce

CHKO Labské pískovce leží na obou březích Labe u hranice s Němec-

kem. Svými skalními útvary je zalesněnou obdobou národních parků 

v Arizoně a Utahu v USA. Na území Ústecka zasahují Tiské stěny, pís-

kovcové skalní město, které jsou branou celé oblasti. Navazuje Děčínský

Sněžník s rozhlednou, který je nejvyšší stolovou horou České republiky.

Součástí Labských pískovců je národní park České Švýcarsko, se

známou národní přírodní památkou Pravčická brána, která je největší

přirozenou skalní branou v Evropě.

České středohoří

České středohoří je druhou největší CHKO v ČR. Krajina je zde typická

kuželovitými a kupovitými tvary kopců, které vznikly sopečnou činností

a zároveň hlubokým údolím řeky Labe. Oblast je proto bohatá na vy-

hlídková místa a rozhledny a také vodopády na potocích klesajících

ze svahů k Labi. Nejvyšším je Vaňovský vodopád s výškou 12 m. 

Fenoménem je tzv. Porta Bohemica – Brána Čech, kaňonovitý tvar

údolí řeky Labe, který tvoří přirozenou bránu do území Českého středo-

hoří a celých Čech.

Krušné hory

V okolí jezera Milada končí hřeben Krušných hor, který se táhne 

v délce 130 km na hranici s Německem. V létě je možno využít značené

trasy pro pěší turistiku, na cyklisty čeká oblíbená cyklotrasa Krušno-

horská magistrála. Pro milovníky zimních sportů jsou k dispozici ne-

daleká lyžařská střediska Zadní Telnice a Bouřňák a řada upravených

běžeckých tras. Oblíbeným výletním cílem je vrch Komáří vížka s roz-

hlednou, na který vede lanová dráha.

Historické, kulturní a další atraktivity v okolí
Královské pole ve Stadicích

K nejstarším příběhům českých dějin patří pověst o Přemyslu Oráči -

- zakladateli nejstarší české panovnické dynastie na knížecí stolec. Tento

příběh se měl odehrát ve vsi Stadice v údolí řeky Bíliny. Dnes ho zde při-

pomíná nejen pomník zroku 1841 na Královském poli, ale také Přemys-

lův statek, Volská skála nebo Přemyslova líska.

Napoleonské bojiště u Chlumce a Přestanova

V srpnu a září roku 1813 se u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem ode-

hrála významná bitva francouzské armády císaře Napoleona I. se spo-

jeneckými vojsky Rakouska, Ruska a Pruska. Válečné události dodnes

připomíná řada pomníků a pamětních desek na naučné stezce v okolí. 

Zámek Trmice s muzeem modelové železnice

Zámek z konce devatenáctého století postavený v historizujícím stylu

italské renesance rodem Nosticů. V prostorách zámku se kromě repre-

zentačních prostor nachází muzeum modelové železnice.

Město Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem je dnes i kulturním, sportovním a obchodním

centrem. Čtyři dominanty města tvoří vyhlídka Větruše s výletní restau-

rací, přírodním a zrcadlovým bludištěm, hrad Střekov, romantická zří-

cenina hradu ze 14. století, architektonicky velmi zajímavý a ceněný

Mariánský most a kostel Nanebevzetí Panny Marie se šikmou věží 

s vychýlením o cca 2 m. Oblíbeným cílem návštěvníků je též ZOO v Ústí

nad Labem.

Lázně Teplice

MěstoTeplice má dlouholetou lázeňskou tradici od 17. století. Tep-

lice se vedle lázní a lázeňských domů mohou pochlubit zajímavými pa-

mátkami - zámek ze 16. století, zámecké náměstí se sochařským

skvostem morového sloupu od Matyáše B. Brauna, zámecký park

v anglickém stylu.

Okolí jezera Milada

Porta Bohemica – Brána Čech Krušné hory Ustí nad Labem
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Hrad, zámek, zřícenina

Pamětihodnost

Golfové hřiště

ZOO Ustí nad Labem

Vaňovský vodopád

Jezero Milada

Legenda

Německo
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Praha



Obdobné projekty v ČR
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Jezero Milada se svým vznikem a hydrickou rekultivací řadí mezi ojedi-

nělé vodní plochy v rámci České republiky. 

( Pozn.: Hydrická rekultivace je zatopení bývalého lomu včetně technic-

kého zabezpečení dna a břehů proti úniku vody).

Podobné plochy v České republice:

místo plocha max. hloubka

Vodní nádrž Barbora u Teplic 63 ha 60 m

Kamencové jezero u Chomutova 16 ha 8 m

Nádrž Štěrkovna u Hluščína 190 ha 10 m

Nádrž Nechranice u Kadaně 1 338 ha 43 m

Máchovo jezero u Doks 284 ha 12 m

Novomlýnské nádrže u Věstonic 3 227 ha 8 m

Jezero Lhota u Staré Boleslavi 25 ha 7 m

Připravované hydrické rekultivace v okolí

Jezero Milada není jediným projektem vodního způsobu rekultivace bý-

valého hnědouhelného lomu v Ústeckém kraji. V blízké budoucnosti je

plánován vznik dalších podobných projektů. 

Nedaleko Mostu by koncem roku 2018 mělo být otevřeno jezero Most

o celkové rozloze 311 ha a maximální hloubce 59 m.

Pravděpodobně jednou z největších hydrických rekultivací bude jezero

Medard – Libík nedaleko Sokolova, jehož plánovaná rozloha bude 

501 ha a největší hloubka 50 m. Mělo by být otevřeno koncem roku

2012.

Výše uvedené vodní plochy umožňují převážně provozování vodních

sportů, rybaření, případně i výlety parníkem. V okolí jezer mohou být 

provozovány míčové hry, cykloturistika, in-line bruslení, autokempy, 

tábořiště, ubytovací a gastronomické služby a pod.

Sasko je ve srovnání s Českou republikou oblastí s hojným počtem vod-

ních ploch, které byly vytvořeny na podobném principu jako jezero Mi-

lada. Je tomu tak především z důvodu rozsáhlé těžební minulosti,

podobně jako v Ústeckém kraji.

Jezero Lhota

Novomlýnské nádže

Máchovo jezero
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Nejznámějšími jsou pravděpodobně jezera Berzdorfer See nedaleko

města Görlitz a jezero Cospudener See či Markkleeberger See neda-

leko Lipska – Markkleebergu. Obě jezera vznikají hydrickou rekultivací.

Jezero Berzdorfer See by mělo být otevřeno letos, tj. v roce 2010. Jeho

celková rozloha bude 960 ha s hloubkou 72 m. Jezero Markkleeberger

See by mělo být dopuštěno v roce 2011 s konečnou rozlohou 1000 ha.

Plánované využití bude především pro vodní sporty.

Další hydrickou rekultivací je jezero Greifenbachstauweiher nedaleko

města Chemnitz. Jezero o rozloze 23 ha slouží jednak k rekreačním úče-

lům, a také jako zásobárna vody a ochrana před povodněmi.

Přehrada Talsperre Koberbach nedaleko Langenhessenu o celkové

rozloze 43 ha slouží především jako protipovodňová ochrana a částečně

k rekreaci.

Jezero Knappen See se nachází u města Hoyerswerde v Sasku. Tato

přehrada o rozloze 286 ha je využívána jako protipovodňová bariéra 

a k rekreačním účelům.

Vodní nádrž Talsperre Pirkne daleko města Oelsnitz o celkové rozloze

152 ha je využívána především pro energetiku, jako regulace proti po-

vodním a k rekreaci.

Vodní nádrž Silbersee nedaleko města Koblenz vznikla již v roce 1975,

slouží převážně k rekreaci.

Vedle obvyklých aktivit v českých areálech nabízejí naši severní sousedé

u vodních ploch hudební a divadelní produkce, autokino, jízdu na ko-

ních, golf, či například kurzy navrhování šperků s drahými kameny.

Obdobné projekty v Sasku

Ilustrační fotografie



Složení klientely
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Rodiny s dětmi
Rodiče s dětmi je skupina dospělých 

návštěvníků ve věku 25 – 40 let, kteří 

vychovávají děti v předpubertálním věku 

(0 – cca 13 let). Budou pozitivně reagovat

na nabídku atrakcí a zábavy a akcí zamě-

řených na děti. Důležitým parametrem je

zachování bezpečnosti.

Střední věk
Jedná se o osoby ve věku 40 – 60 let, je-

jichž děti již netráví volný čas se svými ro-

diči. Vyhledávají především aktivní, bez-

pečné a klidné trávení volného času. Hlavní

atraktivitou bude vodní plocha a nově

vzniklé přírodní prostředí.

Senioři
Osoby starší 60 let jsou specifickou cílovou

skupinou. Disponují dostatkem volného

času a vyhledávají klidné aktivity.

Mladí, svobodní
Mladí, svobodní jsou lidé ve věku 15 – 30

let, bez větších závazků, jejichž životním

cílem v tomto věku je především „pozná-

vat svět“ a „bavit se“. Tito hosté budou re-

flektovat především nabídku zajímavých

adrenalinových, zábavných či sportovních

atrakcí. Pozitivně budou také reagovat na

nabídku akcí.

Potenciální návštěvníci jezera Milada byli rozděleni do devíti různých sku-

pin klientely, a to na základě jejich předpokládaného předmětu zájmu či

věkové kategorie. Největší návštěvnost jezera je očekávána od místních

obyvatel, tj. obyvatel Ústí nad Labem, Teplic a okolních obcí, a to pro

atraktivitu víceúčelového vodního centra v dané oblasti. Druhou část

očekávané poptávky budou tvořit obyvatelé okresů Ústeckého kraje

spolu s návštěvníky z pražské aglomerace, vzhledem k rychlé a jedno-

duché dostupnosti jezera silniční dopravou. Ostatní české okresy, Sasko

a okolí Drážďan představuje doplňkovou poptávku. Hlavními důvody pro

omezenou poptávku z Německa je množství již existujících, případně

vznikajících jezer v Sasku s podobnými atraktivitami jako budoucí jezero

Milada.

Očekává se, že jezero Milada bude v různé míře vyhledá-

váno především následujícími devíti skupinami návštěvníků:

Hlavní skupiny návštěvníků dle věku
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Specifické segmenty návštěvníků

Rybáři
Do jezera již byly nasazeny ryby, které

mohou mít status ryby trofejní, a proto je-

zero bude pro rybářskou obec vysoce

atraktivní. Zajímavé mohou být také různé

soutěžní akce.

Sportovci
Jedná se o mládež, děti, a také seniorské

týmy sportovních klubů, které využívají 

přírodní prostředí pro organizaci sportov-

ních soustředění či tréninků. Tato klientela

využije sportovní vybavení a sportovní zaří-

zení při krátkodobém i dlouhodobém po-

bytu.

Školy
Areál umožní pořádání škol v přírodě a po-

vinné sportovní kurzy pro žáky a studenty.

Nabízí se celoroční využití.

Dětská rekreace
Především v letních měsících je možné za-

jistit klientelu díky organizaci dětských tá-

borů. Jedná se o děti ve věku 6 –18 let.

Nevýhodou je čas konání takových akcí,

který se kryje s časem hlavní sezóny.

Konference, školení, akce
Jedná se o akce, konference, školení, team-

buildingové či společenské akce, jejichž

významnou výhodou je obvyklý čas konání

v jarním a podzimním období.

Ilustrační fotografie
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Díky postupnému opouštění od dlouholeté těžební činnosti v kraji 

a okolí, jeví území potenciál budoucího turistického rozvoje. Vcelé oblasti

se nyní plánuje a někde již probíhá rozsáhlá rekultivace bývalých dolů 

v rámci celostátního plánu revitalizace a rekultivace vytěžených důlních

oblastí. V horizontu několika let je tedy pravděpodobná přeměna bývalé

průmyslové oblasti na ryze přírodní charakter lokality, což představuje

příležitost pro řadu podnikatelských subjektů. 

V případě jezera Milada je potřeba upozornit na následující potenciál 

a příležitosti předmětné oblasti.

Silné stránky

� Nejvýraznější silnou stránkou dané oblasti je ochota místních sa-

mospráv společně řešit strategii budoucího využití jezera a jeho okolí.

Důkazem této vůle ke spolupráci je založení a činnost Dobrovolného

svazku obcí Jezero Milada.

� Další výraznou silnou stránkou projektu je tzv. genius loci, kdy se 

v jednom místě současně setkává přírodní charakter lokality s průmys-

lovou a důlní historií a nedalekými městskými aglomeracemi.

� Skutečnost, že se jedná o první hydrickou rekultivaci daného typu 

a rozsahu na našem území, je velmi dobře využitelná pro marketingové

účely.

� Místo je zároveň dostatečně vzdálené od trvale obydlených oblastí,

tudíž činnosti provozované na jezeře a v okolí budou minimálně rušivé

pro místní obyvatele (možnost provozovat sportovní a kulturní činnosti

s vyšší intenzitou hlukové zátěže –např. koncerty v přírodním amfiteátru

v areálu u pláže).

� Z celkového pohledu je lokalita dobře dopravně dostupná. Neda-

leko vede dálnice a kapacitní silnice, které umožňují snadné a rychlé

spojení s městy Severních Čech (především Ústí nad Labem, Teplice).

Zároveň z hlediska časové náročnosti dojezdu se areál nachází relativně

blízko pražské aglomeraci a centrům Saska a Drážďan.

� Území disponuje nadprůměrným počtem letních a slunečných dnů

oproti jiným místům v České republice, jezero leží ve srážkovém a vě-

trném stínu Krušných hor.

� Dostatek pracovních sil v regionu a zabezpečení plynulého provozu

areálu.

Příležitosti

� Provázání rozpočtů jezera s rozpočty obcí a měst zejména pro ob-

last marketingu.

� Parametry vodní plochy umožňují její využití pro široké spektrum

vodních sportů a atraktivit na vodě. Okolí pak nabízí možnost využít

území k dalším návazným aktivitám.

� V případě, že se investoři zaměří mimo jiné i na nízkorozpočtové

skupiny klientů (sportovní soustředění, školní pobyty a kurzy, důchodci),

zvýší se využití střediska i mimo hlavní sezónu.

� Další příležitostí může být v případě vybudování sportoviště, kultur-

ního centra, fitness a wellness uspokojení poptávky po sportovních za-

řízeních v Ústecku a na Teplicku, která v současnosti v těchto oblastech

převyšuje nabídku.

� Využití národních a evropských dotačních programů pro rozvoj ces-

tovního ruchu a infrastruktury k financování některých projektů je příle-

žitostí ke snížení jejich finanční investiční náročnosti.

Silné stránky a příležitosti rozvoje

zdroj: PKÚ 
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Centrum vodních atrakcí, letní relaxace

� kvalitně upravené a vybavené rozsáhlé pláže s pravidelnou údržbou

� dětské vodní atrakce (tobogány, skluzavky, nafukovací vodní hrad, atp.)

� adrenalinové vodní atrakce (skokanská věž, bungee jumping nad

vodou, vodní lyžování, banán, aquazorbing, atp.)

� půjčovna lodiček, šlapadel, kajaků a kánoí

� kvalitní a široká nabídka gastronomie

Celoroční sportovní vyžití

� veslování a rychlostní kanoistika na jezeře

� outdoorové sportovní aktivity (stezka pro kola i in-line brusle, cyklo-

trasy, lanové centrum, lezecká stěna, stezky a pěšiny pro kondiční běh

v přírodě, bicrossová dráha, případně golfové odpaliště, atp.)

� venkovní sportovní plochy (tenisové kurty, hřiště na volejbal, bas-

ketbal, nohejbal, kopanou, hřiště pro plážové sporty, fotbalové 

a atletické hřiště)

� indoorové sportovní aktivity (multifunkční sportovní hala, squashové

kurty, tenisové kurty, ping-pong, indoorová lezecká stěna, atp.)

Potápění

� škola potápění (možnost skupinového i individuálního potápění)

� možnost získání licencí a certifikátů

� využití atraktivní a zároveň bezpečné hloubky jezera

� atrakce pod vodou –potopený vrak (např. tank či letadlo)

� pořádání sportovních potápěčských soutěží

Pestrá nabídka lákadel pro rodiny s dětmi

� výletní lodní doprava

� síť různorodých dětských hřišť plných zajímavých atrakcí pro různé 

věkové kategorie vč. občerstvení pro rodiče

� naučná zábavná stezka kolem jezera, případně tématický park

� rozhledna (např. jako cíl stezky okolo jezera)

� vodní atrakce (klouzačky, tobogány, nafukovací vodní hrad, půjčovna

lodiček a šlapadel, atp.)

� turistický vláček okolo jezera

Sportovní soustředění na jezeře

� ideální lokace pro organizaci sportovních soustředění, vhodné i pro

vrcholové a výkonnostní sportovce

� místo pro relaxační pobyty se sportovním zaměřením

� možnost všestranného sportovního vyžití během celého roku pro 

sportovce mnoha disciplín (kopaná, tenis, volejbal, basketbal, 

házená, veslování, rychlostní kanoistika, atletika a další)

� nabídka kvalitních ubytovacích kapacit

� široká nabídka doplňkových aktivit

Rybaření

� výborné podmínky pro sportovní a rekreační rybolov

� nasazení trofejních ryb

� pořádání soutěží v rybolovu

Navrhované atraktivity Jezera Milada

Ilustrační fotografie



16

Jezero Milada – Přehled zón
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Jezero Milada – Přehled zón
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V rámci projektu revitalizace jezera Milada byla oblast rozdělena do 7 

dílčích zón (A – G), které se liší charakterem podloží, svažitostí terénu,

velikostí a především zaměřením jejich využití. Na těchto 7 zónách je dále

navrženo 6 klíčových projektů (rozmístěných ve vybraných zónách) 

a 5 společných projektů (které protínají všechny zmiňované zóny). Jed-

notlivé zóny jsou v plánku rozlišeny barevně a následně níže popsány.

Zóna A

V zóně A, která se nachází v severovýchodní části jezera, bude sou-

středěna hlavní pláž určená pro širokou veřejnost. Již během rekulti-

vace byl prostor upraven tak, aby zde později bylo možno vybudovat

hlavní pláž s vodními atrakcemi, která bude využívána zejména v letním

období, a to jak obyvateli blízkého okolí, tak turisty, kteří přijedou za

sportem, odpočinkem či zábavou k jezeru Milada. Zóna A volně nava-

zuje na zónu B, kde vznikne projekt hotelu a sportovního centra. Ná-

vštěvníci pláže tak budou moci využívat ubytovacích služeb hotelu 

i přilehlých sportovišť. Hranice mezi oběma zónami je dána horní vrstev-

nicí prudkého svahu, která obě zóny rozděluje. Reliéf terénu, stejně jako

samotné umístění zóny A, v dostatečné vzdálenosti od obydlených 

oblastí, nabízí část území využít rovněž k pořádání kulturních akcí, zej-

ména koncertů, jako tzv. „přírodní amfiteátr“.

Parametry zóny:

� celková rozloha: 47,52 ha

� délka břehové linie: 1 925,5 m

� průměrný sklon terénu: 5,8°

� nejvyšší / nejnižší bod nadmořské výšky: 182 m n. m./146 m n. m.

Zóna B

Zóna B je umístěna v severovýchodní až východní části jezera, dále od

vody. Díky blízkosti pláže s atrakcemi je vhodná pro výstavbu hotelu se

sportovním centrem. V blízkosti obou zón budou vybudovány zastávky

MHD a kapacitní parkoviště, které bude využíváno jak návštěvníky ho-

telu a sportovního centra, tak návštěvníky přilehlé pláže. Hotelový kom-

plex, umožňující pořádání konferencí, by měl být zároveň propojen se

sportovním centrem, které se bude skládat jak z kryté sportovní haly,

tak z venkovních sportovních ploch. Hala bude vybavena multifunkčním

povrchem umožňujícím široké využití plochy. Existence kryté sportovní

haly zvýší potenciál využití oblasti jezera i během mimosezónních mě-

síců. Gastronomické služby budou zajištěny hotelovou restaurací, která

bude přístupná pro všechny návštěvníky jezera Milada. V blízkosti ho-

telu a sportovního centra bude zřízena půjčovna sportovního vybavení,

včetně kol a in-line bruslí vzhledem k blízkosti sítě stezek (pro pěší, kola

a in-line brusle).

Parametry zóny:

� celková rozloha: 37,59 ha

� průměrný sklon terénu: 3,41°

� nejvyšší / nejnižší bod nadmořské výšky: 188 m n. m./160 m n. m.

Zóna C

Podél jihovýchodní části jezera (v zóně C) vznikl rekultivací přirozený

záliv vhodný pro vybudování přístaviště. Hloubka vody se zde pohybuje

od dvou do pěti metrů a vodní hladina je klidného charakteru (dosahuje

nejnižšího výběhu vln). Zóna C bude hlavním kotvištěm lodí a zázemím

pro vodní sporty (sídlem potápěčské školy, půjčovny vybavení pro vodní

sporty, apod.). Zóna by měla být vnímána jako atraktivní místo pro

všechny věkové kategorie. Hlavní atrakce pro skupinu rodin s dětmi

bude představovat výletní parník a dětské hřiště jako součást sítě dět-

ských hřišť. Pro mladé, svobodné budou magnetem vodní sporty,

atrakce či potápěčská škola a pro střední věk bude lákadlem prome-

náda s obchodní zónou a kavárnami jako místo na příjemnou pro-

cházku a plavbu po jezeře. S ohledem na současné demografické

tendence je možné, že v této části vznikne dům pro seniory s doplně-

ním odpovídající občanské vybavenosti.

Parametry zóny:

� celková rozloha: 27,19 ha

� délka břehové linie: 1103,6 m

� průměrný sklon terénu: 2,87°

� nejvyšší / nejnižší bod nadmořské výšky: 166 m n.m./146 m n. m.

Zóna D

Zóna D je umístěna podél západního břehu jezera. Vybrané území bude

v budoucnu zaměřeno na klientelu, která preferuje spíše klidnější 

dovolenou s levnějším ubytováním. Pro tyto účely zde bude vybudován

komplex kempu, který bude zahrnovat místa jak pro stany, tak pro pří-

věsy či karavany a také výstavbu několika chatek. Náročnější klientelu

uspokojí penzion s restaurací. Dále v zóně vznikne obslužná budova 

s kapacitním sociálním zařízením. Součástí kempu bude i vedlejší pláž
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Jezero Milada – Přehled zón
s travnatou plochou, upravenými vstupy do vody, atrakcemi, hřištěm

pro míčové sporty, moly pro loďky a šlapadla a půjčovny, případně ús-

chovny sportovního vybavení. Na okraji zóny bude zřízena jedna ze za-

stávek výletního parníku.

Parametry zóny:

� celková rozloha: 30,99 ha

� délka břehové linie: 658,9 m

� průměrný sklon terénu: 5,6°

� nejvyšší / nejnižší bod nadmořské výšky: 193 m n. m./146 m n. m.

Zóna E

Jihovýchodní část břehu je především klidového charakteru. Zóna není

doporučena pro koupání nebo jiné vodní radovánky, a to vzhledem k

neupravenému vstupu do vody a umístění vlnolamů v blízkosti břehové

linie, které by mohly ohrožovat zdraví koupajících se osob. Hlavní využití

této zóny bude spočívat v ponechání jejího vývoje přírodním procesům,

především v oblastech zátok určených pro hnízdění ptactva. Vybraná

zóna by měla být soustředěna především na rybaření, případně na

umístění naučné stezky, zastávky vrámci tématického parku nebo roz-

hledny, která by se tak mohla stát cílem řady návštěvníků na cestě okolo

jezera. Je zde zvažována také výstavba objektů individuální rekreace –

srubů. V případě cyklotras je plánován koncept tzv. single tracků, úz-

kých vyježděných lesních cest velkých přibližně na šíři kola, ideálních

pro horská kola.

Parametry zóny:

� celková rozloha: 934,71 ha

� délka břehové linie: 2710,2 m

� průměrný sklon terénu: 4,87°

� nejvyšší / nejnižší bod nadmořské výšky: 322 m n. m./146 m n. m.

Zóna F

Zóna F, umístěná podél severního břehu jezera, je rozsáhlou plochou

přímo přilehlou k jezeru. Vzhledem k charakteru terénu není oblast

vhodná pro vybudování pláže s upravenými vstupy do vody a s atrak-

cemi. V zóně není plánována ani žádná jiná výstavba. Cílem je vytvořit

místo ideální pro relaxaci a kontakt s přírodou. Území je tedy určeno

především pro rybaření, případně individuální rekreaci z důvodu klidné

povahy oblasti. Zónou povedou trasy pro cyklisty, případně in-line brus-

laře. K dispozici budou odpočinkové zóny a stánky s občerstvením. 

Severní část břehu se nachází ve svažitém terénu, který nabízí pěkný

výhled na jezero, a proto je zde plánována železniční trasa výletního

vláčku. Na hladině jezera lze předpokládat lehký provoz v podobě šla-

padel a vypůjčených loděk.

Parametry zóny:

� celková rozloha: 110,05 ha

� délka břehové linie: 2272,2 m

� průměrný sklon terénu: 6,1°

� nejvyšší / nejnižší bod nadmořské výšky: 217 m n. m./146 m n. m.

Zóna G

Zóna G, nejmenší z vyznačených zón, se nachází v severozápadní části

okolí jezera. Přestože se nejedná o oblast bezprostředně sousedící s je-

zerem, tudíž ani o stěžejní zónu pro využití jezera Milada, její zaměření

může mít bezprostřední vliv na příjezdový cestovní ruch do této oblasti.

Na území zóny se nachází objekt bývalé ocelárny, ve kterém je v sou-

časné době ukončen standardní výrobní provoz a žádná další činnost

nevykonávána. Tento objekt bude alternativně využíván jako netradiční

prostor pro konání řady kulturních akcí (např. výstavy a koncerty) nebo

jako místa pro realizaci aktivit mladé generace.

Parametry zóny:

� celková rozloha: 9,6 ha

� průměrný sklon terénu: 2,6°

� nejvyšší / nejnižší bod nadmořské výšky: 189 m n.m./176 m n.m.



Hlavní pláž s atrakcemi
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Hlavní pláž s atrakcemi je jedním z klíčových projektů jezera Milada. 

Je plánován v dolní části zóny A, v oblasti přímo přilehlé k jezeru a upra-

veným vstupem do vody. Bezprostřední blízkost sportoviště s hotelem

nabízející možnost ubytování, rekreace a sportovního vyžití je ideálním

doplňkem právě hlavní pláže s atrakcemi. Celkový koncept je složen 

z území pro pasivní rekreaci doplněného o atrakce nejrůznějšího typu

vhodné jak pro děti, mládež tak i dospělé. Záměrem je vytvořit místo vy-

hledávané jak návštěvníky preferující klid a odpočinek (např. rodiny 

s dětmi), tak zároveň těmi, kteří upřednostňují sport, adrenalin a zábavu

(mladí, svobodní). Kromě řady atrakcí zde uvažujeme zřízení zázemí pro

návštěvníky pláže v podobě hlavní budovy s restaurací, barem a soci-

álním zařízením, dále několik občerstvovacích stanic, půjčovnu herního

a sportovního vybavení, sprchy a převlékárny. Charakter terénu nabízí

možnost využití plochy jako přírodního amfiteátru pro konání nejrůzněj-

ších kulturních akcí. 

Na hlavní pláž bude možné vstoupit přes centrální vchod, který bude

umístěn v horní části zóny A. Prostor pláže by měl být oplocen tak, aby

se zamezilo nekontrolovatelnému přístupu nechtěných návštěvníků.

Výběr vstupného bude pravděpodobně zajištěn pomocí turniketů, které

budou umístěny na třech místech: s největším množstvím se počítá 

v místě hlavního vchodu, s několika dalšími pak u bočních vchodů (ze

zóny B a zóny C), tak aby byl vstup zajištěn ze všech stran.

Parametry pláže:

� Povrch pláže hrubý písek s oblázky, travnaté plochy

� Max možná rozloha 47,52 ha

� Průměrný sklon 1:10

� Max kapacita až 15.000 návštěvníků 

Zázemí a vybavení:

� Vstupní turnikety

� Hlavní budova s restaurací, barem a sociálním zařízením

� Stánky s rychlým občerstvením 

� Půjčovna her a sportovního vybavení 

� Převlékárny

� Venkovní sprchy 

� Dřevěné plovoucí molo (pro kotvení loděk, šlapadel) 

� Nástupní místo pro parník 

Plánované atrakce na hlavní pláži:

� Skluzavky do vody (nejrůznějšího typu a obtížnosti pro všechny

věkové kategorie)

� Tobogány (různých velikostí a tvarů)

� Skokanská věž na skoky do vody s různými výškovými úrovněmi

(1m, 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m) 

� Bungee jumping nad vodou (ze skokanské věže z plošiny ve výšce

20m)

� Adrenalinové nafukovací vodní atrakce (např. aquazorbing a další)

� Dětské nafukovací vodní atrakce (např. vodní hrad a další)

� Sportovní hřiště (např. na beach volejbal, plážový fotbal, atp.)

� Rozsáhlé dětské hřiště (jako součást sítě dětských hřišť)

� Půjčovna loděk a šlapadel (v rámci pláže se jedná pouze o pobo-

čku s hlavním centrem v přístavišti)

� Zastávka výletního parníku 

� Přírodní amfiteátr pro konání kulturních a zábavných akcí (festivaly,

koncerty, atp.)

zdroj: PKÚ 
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Organizační zajištění 

Cenová politika by měla v případě hlavní pláže s atrakcemi zohledňovat

sezónní a mimosezónní měsíce a zároveň být flexibilní vůči jednotlivým

skupinám klientely (např. pro rodiny s dětmi) a zohledňovat množstevní

zvýhodnění (vstupné formou balíčků). Zaplacení vstupného u turniketů

u vchodu bude opravňovat držitele ke vstupu na pláž, volnému vstupu

na vybrané atrakce, jeden nealkoholický nápoj a parkování zdarma.

Platby za parkování budou účtovány provozovateli ve formě několika

procent z prodané vstupenky s tím, že kontrola bude probíhat např. při-

ložením vstupenky s čárovým kódem k automatu obsluhujícímu závoru

u vjezdu/výjezdu z parkoviště. Koncept paušálního vstupného se jeví

jako nejvhodnější. Jednorázová vyšší částka může také určitým způso-

bem vyloučit „nechtěnou“ klientelu pláže. 

Vstupy na jednotlivé atrakce budou pravděpodobně řešeny prostřed-

nictvím náramku s čipem/čárovým kódem, který bude možné nabíjet 

u speciálních automatů. Finální řešení vstupného jak do areálu, tak na

jednotlivé atrakce bude plně v rukou budoucího investora. 

Celková investice

Celková investice do celého areálu zóny A se bude dle současných cen

vstupů pohybovat v rozmezí 100.000.000 -140.000.000 Kč. V této

částce jsou zahrnuty investice na prodloužení infrastrukturních sítí 

z hranice pozemku, vybudování zpevněných a nezpevněných komuni-

kací v rámci areálu, vytvoření zázemí pláže, kanceláře, ošetřovny, toa-

lety, výstavbu a zařízení hlavních a ostatních gastronomických zařízení.

Současně bude třeba investovat do vybavení všech vstupů do areálu

včetně oplocení, výstavbu mola pro půjčovnu lodiček a šlapadel, ná-

stupiště pro parník a zajištění areálu bezpečnostními systémy. 

Hlavní pláž s atrakcemi

zdroj: PKÚ 
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Komplex kempu je další z klíčových projektů umístěný v zóně D, tedy 

v západní části zóny. Komplex bude nabízet ubytování různého typu

(od penzionu a rekreačních chatek až po karavany a stany), různých

kapacit a cenové kategorie. Součástí areálu by měla být hlavní budova

s penzionem a restaurací jak pro ubytované hosty, tak i pro návštěv-

níky pláže, či nezávisle příchozí návštěvníky. Dále kemp nabídne ně-

kolik chatek, míst pro karavany a pro stany. Hostům v kempu bude 

k dispozici několik sportovních hřišť, dětské hřiště a vedlejší pláž, kde

budou umístěny jednoduché atrakce (např. skluzavka do vody), půj-

čovna loděk, šlapadel a sportovního vybavení. Pláž by měla být oplo-

ceným prostorem, tak aby bylo možné rozlišit ubytované hosty kempu

a ostatní návštěvníky a vyloučit tak případná rizika (např. krádeží atp.).

Mimo placený prostor bude umístěna jedna ze zastávek výletního 

parníku a upravený pozvolný vstup do vody pro vodní sporty, jako je

rychlostní kanoistika, veslování, windsurfing či jachting. S tím souvisí 

i vybudování zpevněné příjezdové komunikace, která by měla umo-

žňovat spuštění menších plavidel.

Parametry
� Kemp - Celková kapacita: 500 osob

� Penzion - 15 pokojů (převážně 2 lůžkové pokoje), 30 lůžek

� Restaurace - 200 míst k sezení (s obsluhou i bufetovým pultem)

Atrakce
� Pláž s jednoduchými atrakcemi (skluzavka, tobogán)

� Půjčovna loděk, šlapadel a sportovního vybavení

� Zastávka výletního parníku

� Možnost vodních sportů (kanoing, veslování, windsurfing či 

jachting)

� Sportovní plochy (hřiště, pingpongové stoly, kuželky, atp.)

� Rozsáhlé dětské hřiště (jako součást sítě dětských hřišť)

� Napojení na stezky pro cyklisty a in-line bruslaře

Zázemí a vybavení
� Hlavní budova se zázemím a sociálním zařízením

� Penzion s restaurací

� Chatky

� Místo pro karavany a stany

� Půjčovna loděk, šlapadel a sportovního vybavení

� Úschovna sportovního vybavení (pro kanoe, windsurfy, atp.)

� Dřevěná mola (pro kotvení šlapadel, loděk a zastávku parníku)

� Upravený pozvolný vstup do vody (pro spuštění loděk či jako 

nástupiště pro windsurf, kanoing, atp.)

� Převlékárny

� Kapacitní sprchy a toalety

� Kapacitní parkoviště

zdroj: PKÚ 
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Organizační zajištění 

Hosté, ubytovaní v kempu, budou mít vstupné na pláž zahrnuté v ceně

ubytování. Ostatní návštěvníci zaplatí jednorázové vstupné (dospělí/děti

od 6 do 15 let a senioři 65+ let zlevněné) za celodenní pobyt. Cena

vstupného by měla být dostatečně konkurenceschopná a zároveň zo-

hledňovat nabídku atraktivit na pláži. Předpokládá se, že v porovnání 

s hlavní pláží bude vstupné nižší. Z důvodu zajištění rozlišení klientely je

nezbytné pozemek oplotit. Dalším důvodem oplocení areálu je také 

zajištění odpovídající bezpečnosti celého areálu. 

Celková investice

Celková investice do celého areálu zóny D se bude dle současných cen

vstupů pohybovat v rozmezí 65 000 000 – 90 000 000 Kč. V této

částce jsou zahrnuty investice na prodloužení infrastrukturních sítí 

z hranice pozemku, vybudování zpevněných a nezpevněných komuni-

kací v rámci areálu, výstavba hlavní obslužné budovy včetně penzionu,

kanceláře, ošetřovny, toalety, úprava venkovních ploch včetně hřišť, vý-

stavba a zařízení hlavních a ostatních gastronomických zařízení. Dále

zahrnuje vybavení všech vstupů do areálu včetně oplocení, úpravu te-

rénu pro karavany, výstavbu cca 20 chatek, výstavbu mola pro půj-

čovnu lodiček a šlapadel, nástupiště pro parník a zajištění areálu

bezpečnostními systémy.

Kemp, penzion a vedlejší pláž

zdroj: PKÚ 
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Klíčový projekt přístaviště se nachází v zóně C, označené fialovou bar-

vou, kde byl rekultivací vytvořen záliv s dostatečnou hloubkou, s nej-

nižším výběhem vln, ideální právě pro projekt Přístaviště. Záměrem

projektu je vytvořit základnu pro lodní dopravu a vodní sporty s hlavním

zázemím (v podobě obchodně-administrativní budovy) pro půjčovny,

potápěčskou školu, obchodní galerii a další podnikatelské subjekty. 

Do zpevněného břehu je plánováno umístit několik pevných pontono-

vých mol jako kotviště motorových člunů, loděk, šlapadel a pramic.

Spuštění lodí na vodní hladinu jezera bude zajišťovat jeřáb, který bude

nutné pevně ukotvit na břehu jezera a napojit na obslužnou komuni-

kaci. V blízkosti příjezdové komunikace bude upraven pozvolný vstup

do vody pro spuštění lehkýchplavidel, případně pro vodní sporty jako je

kanoistika, veslování, windsurfing či jachting. V nejzápadnější části 

zálivu by měl být provozován vlek na vodní lyže, který by byl kotven 

v břehové linii a do dna jezera. Promenáda s obchodní zónou, restau-

rací a kavárnami by měla dotvořit tu pravou atmosféru přístaviště. 

Zřízení domu pro seniory je další možností celoročního využití zóny C.

Zázemí a vybavení
� Obchodně-administrativní budova (zázemí vodohospodářské

správy, školy, půjčoven a atrakcí, obchodní galerie) 

� Restaurace (s výhledem na přístaviště)

� Pobřežní promenáda s nákupní zónou a kavárničkami

� Otočný jeřáb pro spouštění lodí

� Kotviště (pro parník, 3 motorové čluny - záchranářský, potá-

pěčský a na provoz atrakcí)

� Pevná pontonová mola na loďky, šlapadla a pramice

� Upravený pozvolný vstup do vody (pro kanoistiku, veslování,

windsurfing či jachting)

� Dům pro seniory (pro celoroční využití)

Atrakce  
� Vodní atrakce za motorovým člunem (např. jízda na banánu)

� Jízda na vodních lyžích (nutné vybudování vleku na vodní lyže) 

� Potápěčská škola

� Nástupiště výletního parníku (výchozí bod i kotviště parníku)

� Půjčovna šlapadel a pramic, kánoí a kajaků (hlavní centrum)

� Výchozí bod pro vodní sporty (např. kanoistika, veslování, 

windsurfing či jachting)

� Rozsáhlé dětské hřiště jako součást sítě dětských hřišť

� Pobřežní promenáda s nákupní zónou a kavárničkami

Celková investice
Celková investice do celého areálu zóny C se bude dle současných cen

vstupů pohybovat v rozmezí 50 000 000 – 70 000 000 Kč. Tato výše fi-

nančních prostředků zahrnuje dobudování potřebných inženýrských sítí,

zpevněných a nezpevněných komunikací, nábřeží, výstavbu admini-

strativně-obslužné budovy, vybavení prostor pro správce, mola pro

lodě, samostatné přístaviště pro parník, nákup a umístění jeřábu pro

přesun lodí na vodu, vodní vlek, motorový člun, atrakce a zabezpečení

celého areálu. 

zdroj: PKÚ 
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Výletní lodní doprava
Dalším klíčovým projektem zaměřeným na širokou klientelu počínaje ro-

dinami s dětmi a společenskými akcemi konče, je výletní lodní doprava

– výletní parník. Tuto poptávku by měl uspokojit dvoupatrový parník 

o celkové kapacitě 100 – 200 lidí. Jedno patro (spodní) bude kryté pro

případ nevlídného počasí či večerních a soukromých akcí s posezením

a možnost zajištění bufetového občerstvení cateringovou společností

(případně přístavní restaurací) a druhé patro se plánuje odkryté pro

jasné letní dny a vyhlídkové plavby. Provoz parníku bude rozdělen na

dvě základní trasy. Během dne bude fungovat jednohodinová tzv. tra-

jektová plavba o třech zastávkách. Přístaviště je hlavním kotvištěm 

a zároveň jednou ze zastávek, zbylé dvě zastávky trajektové plavby

budou u hlavní pláže (Zóna A) a u kempu (Zóna D). Ve večerních hodi-

nách od 19 – 22 hod. bude možnost na parníku pořádat romantické

plavby či společenské akce s večeří, která bude zajištěna formou rautu,

případně i s kulturním programem. Možné budou i soukromé akce se-

stavené na klíč dle přání klienta. 

Parametry 
� Kapacita: 100 - 200 pasažérů

� Bar s občerstvením

� Počet zastávek celkem: 3

� Hlavní nástupiště a kotviště v přístavišti

Atrakce  
� Výletní vyhlídkové plavby s průvodcem

� Dětské programy  

� Tematické večery (v doprovodu hudby a rautu)

� Možnost pronájmu parníku na společenské akce pro uzavřenou

společnost

Organizační zajištění  
Cenová politika výletní lodní dopravy by měla být především flexibilní,

schopná vyhovět aktuální poptávce. Vhodné budou speciální nabídky

a zvýhodněné balíčky pro rodiny s dětmi či pro případ pronájmu celého

parníku za účelem konání soukromých akcí. 

Pro večerní plavbu v době od 19 – 22 hod bude cena stanovena for-

mou balíčků v kategorii dle nabídky. Cena bude stanovena paušálně

tak, aby pokrývala plavbu spolu se zábavou (např. formou živé hudby,

koncertu apod.) a bufetovou večeří. Nabídka bude rozšířena i na mož-

nost pronájmu celé lodi na večer pro firemní akce či soukromé spole-

čenské oslavy dle přání zákazníka. 

Celková investice   
Přibližná výše celkové investice výletní lodní dopravy dle současných

cen vstupů bude činit 20.000.000 – 30.000.000 Kč. Tato výše finanč-

ních prostředků zahrnuje pořízení výletního parníku o celkové kapacitě

200 osob se dvěma palubami. Horní vyhlídkovou otevřenou palubu 

a spodní uzavřenou palubu, kde bude možnost pořádání nejrůznějších

akcí dle přání klienta.

Ilustrační fotografie
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Sportovní centrum je situované v zóně B, strategicky v blízkosti hotelu

a hlavní pláže s atrakcemi. Pro komfort návštěvníků bude kryté sporto-

viště propojeno s hotelem koridorem nebo podzemním tunelem. Bu-

doucí provoz sportoviště v této lokalitě představuje zvýšení sezónnosti

jezera Milada a vyloučení výkyvů poptávky v období mimo letní měsíce.

V rámci projektu je uvažováno vybudování kapacitní sportovní haly 

a venkovních sportovních ploch. Krytá sportoviště, využitelná po celý

rok i za nepřízně počasí, by měla zaručit celoroční návštěvnost a vy-

užitelnost oblasti jezera (např. ideální pro sportovní soustředění). K di-

spozici by návštěvníkům měla být nejen celá řada hřišť a sportovních

ploch, ale i lezecká stěna, minigolfové hřiště a bicrossová dráha. Téměř

na hranici s areálem pláže by mělo vzniknout lanové centrum, které

může, po dohodě s provozovatelem pláže, přesahovat i na vodní hla-

dinu. Vzhledem k plánované přítomnosti cyklostezek a dráhy pro in-line

bruslení bude v areálu provozována půjčovna kol a in-line bruslí včetně

dalšího sportovního vybavení. 

Vnitřní sportoviště 
� 1x hrací plocha o velikosti 48x35 m 

� 3x tenisový kurt (35x16 včetně okolních sportovních ploch) 

nebo

� 3x basketbalové hřiště (28x15) 

� 3x volejbalové hřiště (28x15 včetně okolních sportovních ploch) 

� 1x florbalové hřiště (40x20)

� 1x futsal (42x22)

� 6x badminton (15x8)

a dále 

� 4x squashový kurt (10x7)

� 2 pingpongové stoly

� lezecká stěna (umístěna v předsálí squashových kurtů)

� tribuny s lavicemi v 5-10 řadách s kapacitou 1000-2000 lidí 

(umístěné pouze ze 3 obvodových stran)

� zázemí (obslužný prostor pro provoz, prostory s občerstvením 

a kavárnou, šatny, sprchy a toalety, půjčovna sportovního vybavení)

Venkovní sportoviště 
� 4x antukové tenisové kurty

� 2x multifunkční hřiště se speciálním povrchem (na volejbal, 

nohejbal, tenis, apod.)

� 1x travnaté fotbalové hřiště

� 4x pevně zabudované betonové pingpongové stoly

� 1x minigolfové hřiště

� 1x venkovní lezecká stěna (na straně sportovní haly)

� 1x bicrossová dráha

� výchozí bod pro in-line brusle, cyklostezky, naučné stezky 

a síť dětských hřišť

� 1x lanové centrum (z části nad vodou a z části na souši)

Celková investice  
Přibližná výše celkové investice zóny B dle současných cen vstupů

bude činit 50.000.000 – 70.000.000 Kč. Tato výše finančních pro-

středků zahrnuje prodloužení inženýrských sítí z hranice pozemku do

místa stavby hotelu, výstavbu zpevněných a nezpevněných komunikací

z hranice pozemku k hotelu, konstrukci a vybavení sportovní haly s va-

riabilní úpravou pro různé sporty, úpravu venkovních ploch pro tenisové

kurty, multifunkční hrací plochy, travnaté fotbalové hřiště včetně atle-

tické dráhy, konstrukci venkovní lezecké stěny, bicrossové dráhy, lano-

vého centra v blízkosti jezera (případně po domluvě s provozovatelem

pláže může zasahovat i do jezera), zabezpečení celého areálu včetně

oplocení a úpravu exteriérů, především zeleně.

zdroj: PKÚ 
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Sportoviště 

zdroj: PKÚ 



Kromě již zmiňovaných klíčových projektů zahrnuje projekt jezera Milada

i společné projekty, které jsou plánovány skrze všechny, případně ně-

které vybrané zóny. Jejich smyslem je propojit atrakce jednotlivých zón

a utvořit tak multifunkční celek nabízející různé typy sportovního vyžití,

zábavy či odpočinku pro všechny věkové kategorie. Mezi tyto projekty

patří systém stezek, síť dětských hřišť, výletní vláček, naučná stezka,

půjčovna lodiček, šlapadel a sportovního vybavení. Všechny jmenované

projekty by měly přispět ke zvýšení atraktivnosti jezera a možnosti jeho

celoročního využití.

Systém stezek (pro cyklisty a bruslaře) 
Jedním ze společných projektů je systém stezek, zaměřený především

na klientelu, která vyhledává nejen koupání, ale i přírodu v kombinaci 

s aktivním sportem. Záměrem je vytvořit síť stezek nejrůznějšího typu

pro cyklisty, i pro in-line bruslaře a zvýšit tak počet návštěvníků jezera 

a v návaznosti na to i gastronomických zařízení a hygienických služeb.

Stezky by měly protínat všechny vyznačené zóny okolo jezera jako vy-

hlídková trasa s odpočinkovými zónami a možností zastávek v jednotli-

vých zónách a využití jejich služeb. Zpevněná cyklostezka, která bude

využívána jak cyklisty tak i in-line bruslaři, bude vybudována v severní

části jezera, v úseku protínajícím zónu F v návaznosti na zónu B (projekt

hotelu a sportovního centra) a na zónu D (projekt kempu). 

Na zbylém území jezera Milada je plánována síť cyklotras v kombinaci 

s konceptem tzv. Single tracků. V případě cyklotras hovoříme o vyzna-

čených stezkách, které nejsou blíže specifikovány. Může jít jak o lesní cesty,

tak i o asfaltové komunikace pro motorová vozidla. Koncept Single

tracků je vůbec nejméně náročnou variantou. Jde o vyježděné úzké lesní

cesty na šířku jednoho kola, které nepodléhají náročné úpravě či údržbě.

Jde spíše o technicky náročnější cesty, ideální pro horská kola.

Naučná stezka 
Naučná stezka by měla být další možnou alternativní činností. Bude 

koncipována jako cesta okolo celého jezera s vytyčenými a popisky

označenými zajímavými místy. Každé něčím zajímavé místo, např. od-

krytý průtok stařinové vody, by mělo být blíže specifikováno na infor-

mační tabuli, společně s mapkou celé trasy a seznamem všech

zastávek. Předpokládáme, že vzhledem k těžební minulosti jezera může

být tato stezka pojata jako průvodce historií dolování i s možností si 

některé z činností vyzkoušet. Měla by vypovídat o bohaté historii daného

místa, o bývalých vesnicích, které byly z důvodu těžby srovnány se zemí.

Ponechaná příroda na jižních březích jezera může být dalším tématickým

úsekem a zahrnovat i pozorovatelnu ptactva.

Společné projekty 
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zdroj: Ústí nad Labem 
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Síť dětských hřišť 
Dětská hřiště, která by měla být budována uvnitř celého areálu v jed-

notlivých zónách, by přinesla výhodu v prodloužení aktivní sezóny areálu

jezera Milada. V zónách s větší návštěvností a pohybem velkého počtu

návštěvníků jsou navrhovány rozsáhlejší herní parky. 

Výletní vláček  
Jako další společný projekt uvažujeme vytvoření železniční trasy na pro-

voz vyhlídkového vláčku. Vláček představuje další atraktivní činnost

mimo koupání, kterou je možné provozovat i mimo slunečné dny a pro-

dloužit tak sezónnost jezera. Trasa je plánována na severní straně je-

zera. Díky mírnému sklonu svahu nabízí krásný pohled na jezero. Hezké

je i místo na protilehlé jižní straně jezera, kde bude možnost pozorování

přírody a ptactva. Kromě výhledu a přírodního prostředí bude také mož-

nost volby doprovodného programu a zakoupení upomínkových před-

mětů (rodinné fotografie z vláčku, atp.). Provoz vláčku je plánován od

jara do podzimu (květen –září) se zvýšenou intenzitou v letních měsících.

Společné projekty 

Ilustrační fotografie
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Dominantním klíčovým projektem je hotelové zařízení 3* kategorie s va-

riabilními konferenčními kapacitami, menším wellness centrem nabíze-

jícím základní služby a fitness centrem, které je zaměřeno především

na kongresovou turistiku a sportovní klientelu. Celý komplex by měl být

propojen se sportovním centrem, tak aby ubytovaní hosté hotelu mohli

volně využívat služeb přilehlého sportoviště. Blízko hotelu je také hlavní

pláž s atrakcemi. V hotelu jsou navrhovány dvoulůžkové pokoje, které

bude možné v případě nutnosti propojit systémem uzamykatelných 

hlukově izolovaných a zabezpečených dveří. Propojitelné by měly být

vždy dva sousedící pokoje. Tento systém je ideální především pro rodiny

s dětmi, případně skupinové zájezdy. 

Ubytování a gastronomie 
� Počet pokojů: 30 (především 2lůžkové pokoje)

� Počet lůžek: 60

� Kapacita restaurace: 200 (s obsluhou i bufetovým pultem)

� Bar: 100

Konferenční centrum   
� Celková kapacita: 150 účastníků v divadelním uspořádání

� Salónky: 4 (1 pro 30 účastníků v divadelním uspořádání)

� Zázemí: 1 salónek pro organizátora a jeho vybavení

� Vybavení: standardní AV technika, strop o výšce cca 4m

Wellness centrum 
� Sauna: 15 osob

� Whirpool: 10 osob

� Fitness: 20 osob – 20 stanovišť s posilovacími stroji

� Wellness: sauna, perličková lázeň, masáže

� Bazén: není nutností

Organizační zajištění   
Cenová politika v případě hotelu by měla být dostatečně flexibilní. 

V ceně ubytování by měli mít hoteloví hosté zahrnuto parkovné a vstupné

na hlavní pláž s atrakcemi. Provozovateli pláže by z tržby hotelu byl od-

váděn poplatek za bezplatný přístup hotelových hostů na pláž. 

Celková investice   
Přibližná výše celkové investice dle současných cen vstupů pro projekt

3* hotelu s konferenčními kapacitami, wellness a fitness bude mezi

40.000.000 – 50.000.000 Kč. Tato výše finančních prostředků zahrnuje

prodloužení inženýrských sítí z hranice pozemku do místa stavby hotelu,

výstavbu zpevněných a nezpevněných komunikací z hranice pozemku 

k hotelu, výstavbu hotelu samotného, interní vybavení hotelu včetně ga-

stronomického zázemí a wellness s fitness, zavedení bezpečnostních 

systémů – kamery, protipožární opatření, oplocení areálu a vybavení ex-

teriérů včetně zeleně. Výše uvedené investice počítají s účastí obcí a měst

především ve formě zajištění infrastrukturních sítí na hranici pronajíma-

ného pozemku, stejně jako vybudování kapacitního parkoviště společ-

ného pro severovýchodní část jezera a příjezdových cest na hranici

pozemku. 

zdroj: PKÚ 
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