
Jezero Milada

Cyklotrasy
Cyklotrasa s  označením 3009 byla zprovozněna v  roce 2006 a  vede 
územím vnější výsypky lomu s  napojením na  Habří a  Řehlovice. 
V  Chabařovicích navazuje na  již vybudovanou cyklotrasu KČT se 
stejným označením, prochází pak okolo jezera, rozbíhá se po cestách 
v areálu a na konci Vás přivede do Stadic. Zde se napojuje na cyklotrasu 
Přemysla Oráče (č. 3071), po  které je možno vydat se do  Trmic či 
na opačnou stranu do Úpořin.
Z cyklotras se naskýtá nový a často neznámý pohled na Krušné hory 
i  s  městy v  podhůří. Kolem samotného jezera jsou vyznačeny tři 
turistické a cykloturistické okruhy – Tuchomyšlský (červená), Otovický 
(zelená) a Vyklický (modrá). V současné době se pracuje na propojení 
jezera Milada s  městem Ústí nad Labem a  Trmicemi – v  mapě jsou 
vyznačeny žlutou barvou jako návrhy doporučených cyklotras.

Naučná stezka jezero Milada
Naučná stezka začíná v Chabařovicích na Husově náměstí, pokračuje 
kolem hřbitova alejí k zasypané těžební jámě „Černé Máry“, kde se před 
Vámi otevře pohled na jezero a v pozadí na České středohoří. Můžete 
pokračovat na  druhé vyhlídkové místo na  obslužné komunikaci 
severního svahu anebo se vydat k  bývalé ocelárně v  Chabařovicích, 
kde je možné se napojit na cyklostezku č. 3009.

Tipy na výlety
Chabařovice
Muzeum města Chabařovice  
– historie města, expozice zaniklé obce
Muzeum kávomlýnků Chabařovice
Pomník bitvy na Běhání r. 1426

Chlumec a Přestanov
Pomníky Napoleonských bitev r. 1813

Stadice
Pomník Přemysla Oráče z r. 1841

Trmice
Zámek Trmice

Historie těžby
1720 – objevení zásob uhlí
1830 – 40 funkčních důlních provozů 
1974 – otevření lomu Chabařovice

Historie rekultivace
1994 –  ukončení těžby a zahájení 

rekultivací
2001 – započetí napouštění jezera
2006 – otevření cyklotras v areálu jezera Milada
2010 – ukončení napouštění jezera
2013 – otevření Naučné stezky jezero Milada
2014 – zrušení dobývacího prostoru Chabařovice
2015 – otevření jezera Milada pro veřejnost

Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
tel.: +420 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz
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Obecná charakteristika území
Milada (dříve užíván také název Chabařovické jezero) je rekultivační 
jezero vytvořené v  těžební jámě hnědouhelného lomu Chabařovice 
v  místě bývalých obcí Hrbovice, Tuchomyšl a  Vyklice. Má rozlohu 
252,2  ha, průměrnou hloubku 15,5 m a  maximální hloubku 24,7  m. 
Jezero Milada je první velkou vodohospodářskou rekultivací v Česku 
– jako takové se tudíž stalo vzorem i  pro další obdobné projekty 
v severozápadních Čechách, kde je krajina silně narušena povrchovou 
těžbou uhlí a je tu do budoucna plánováno vytvoření dalších velkých 
jezer v jámách po bývalých lomech.

Historie území
Okolí dnešního jezera Milada patří k dlouhodobě osídleným územím 
s  tradiční zemědělskou výrobou. Objevení ložisek uhlí v  18.  století 
vedlo zpočátku k  hospodářskému rozmachu, postupně však těžba 
uhlí tuto oblast téměř zničila. Po zbourání vesnic Hrbovice, Tuchomyšl, 
Lochočice a  Vyklice měly přijít na  řadu i  Chabařovice, jejich likvidaci 
bylo však po změně režimu v roce 1991 zabráněno. Po ukončení těžby 
se započalo s hydrickou rekultivací – zatopením lomové jámy vodou.

Současnost – nabídka služeb
Jezero a  jeho okolí má sloužit k  rekreačním a  sportovním účelům 
(koupání, plavání, rybaření, jachting, cyklotrasy, kolečkové brusle, 
kondiční běh, jízda na koni) nejen pro obyvatele Ústí nad Labem a jeho  
okolí. Měla by tu vzniknout i rekreační výstavba včetně přístavu.
V roce 2006 vznikl Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada se záměrem 
spravovat a  přijatelně turisticky rozvíjet jezero s  okolními pozemky. 
Zatím bylo zrealizováno vybudování sítě cyklotras, vybudování pláží 
a další infrastruktura je ve výstavbě.

Koupání
Ke  koupání je určena zejména severovýchodní pláž, kde je během 
sezóny občerstvení a  toalety. Pláž je vysypaná valounky a  nachází 
se poblíž parkovací plochy. Další pláže jsou na  východním, severním 
a západním břehu.

Dodržujte prosím Návštěvní řád
Zejména:
 stanování a rozdělávání ohně pouze na vyznačených místech;
 zákaz vstupu a koupání psů v oblasti hlavní pláže – vymezeno tabulemi;
 vjezd k vodní ploše pouze na zvláštní povolení – kiting, surfing, jachting;
 zákaz rybolovu;
 vodní plochu lze užívat k plavbě pouze bezmotorových plavidel;
 v celém prostoru platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ skládky a ukládání jakéhokoliv 
odpadu a znečišťování odpadky;

 KOUPÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Skákání do vody je ZAKÁZÁNO!
 potápění a další vodní sporty jen na vlastní nebezpečí.

Celý návštěvní řád je ke stažení na www.jezeromilada.cz.

Kvalita vody
Odběr vzorků a jejich vyhodnocení provádí Krajská hygienická stanice 
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve 14 denních intervalech. 
Informace najdete na www.pku.cz nebo na www.khsusti.cz.

Další měřené hodnoty: 
 denně – teplota vzduchu, teplota vody, rychlost větru, směr větru, 
tlak, vlhkost vzduchu, aktuální srážky;

 1x za 14 dní – průhlednost vody.
Informace  a webkameru najdete na ww.pku.cz.

Doprava autem – obecně
Vjezd motorových vozidel na území jezera Milada je omezen. Návštěvníci 
mohou využít parkovišť a odstavných ploch u bývalé vrátnice 5. květen, 
u vrátnice Zalužany, u příjezdu od obce Roudníky, u příjezdu od města 
Trmice (viz mapa).

Doprava – hlavní severovýchodní pláž
Autem –  z Ústí nad Labem směr Chabařovice, za dálničním nadjezdem 

se odbočí první komunikací doleva, kde je parkoviště
Autobusem – linky DÚK – č. 450, 454, 458 – zastávka Chabařovice, Hrbovice
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 území jezero Milada

 hranice plavebního koridoru

 prostor pro kotvení a spouštění plavidel

 vstup pro windsurfy a podobné vodní sporty

 vjezd pro motorová vozidla s možností odstavení

 naučná stezka

        NS informační panel naučné stezky

 cyklotrasy KČT

 plánované cyklotrasy a cyklostezky

PM 1 odbočka ze silnice k 5. Květnu
PM 2  5. Květen
PM 3 Trmice
PM 4  cesta od Rabenova A
PM 5   cesta od Rabenova B
PM 6  cesta od Habří
PM 7 cesta od Suché
PM 8 cesta od Roudníků (u potoka)
PM 9 Roudníky
PM 10 Zalužany
PM 11 příjezd od ocelárny
PM 12 přístup od chabařovické aleje
 informační panel
 křižovatka


