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The lake „Milada“
The lake “Milada” was founded in the former coal 
quarry between the towns of Ústí nad Labem, 
Chabařovice and Trmice. Coal mining lasted from 
1977 to 1997. Reclamation began after several years 
of remediation work, and in 2001, filling of the lake 
with water was launched. It was necessary to prepare 

the former quarry, banks and surroundings for exten-
sive flooding and to build a network of access roads. 
The reclamation of the whole territory aimed to give 
the landscape back to people to use it for suburban 
recreation. There are slow entering water of the lake 
Milada, a pebble beach and beautiful secluded places 

to observe nature, so it has become a sought-after 
place not only for sportspeople but also for nature 
lovers. Many animals live in and around the lake, 
and interesting plant species grow there. There is not 
a trace of the former coal quarry here.

Jezero Milada
Jezero Milada vzniklo na území bývalého uhel-
ného lomu Chabařovice mezi Ústím nad Labem, 
Chabařovicemi a Trmicemi. Těžba uhlí probíhala 
v letech 1977 až 1997. Po provedení sanačních prací 
započala rekultivace a v roce 2001 napouštění jezera. 
Těžební jáma, břehy i blízké okolí se musely připra-
vit na rozsáhlé zatopení prostoru a bylo nutné také 
vytvořit síť přístupových cest. Cílem rekultivace 
celého území bylo navrátit krajinu lidem k užívání 
pro příměstskou rekreaci. Výstavbu jezera realizoval 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který rekul-
tivuje krajinu a zahlazuje stopy po těžební činnosti 
v Čechách i na Moravě.

Během devíti let napouštění jezera Milada tu nerušeně 
vznikl nový ekosystém s řadou velmi zajímavých 
druhů ptáků, brouků, motýlů a rostlin. V jezeře žijí 
také ryby, např. okoun, štika, candát, sumec, plotice 
a perlín. Podél jezera vede mnoho zpevněných cest, 
navazujících na okolní cyklostezky (3009, 3071, 
3090 a 3091). Jezero Milada má postupný vstup do 
vody, oblázkovou pláž a krásná zákoutí k pozorování 
přírody. Celková rozloha vodní plochy je 252,2 ha 
a průhlednost vody několik metrů. Hloubka vody 
dosahuje v některých místech až 24,7 m.

Jezero Milada je krásný, klidný kout přírody mezi 
Ústím nad Labem a Teplicemi. Můžete k němu dojet 
autem, autobusem, ale také po čtyřech cyklotrasách. 
Několikrát do roka se zde pořádají různé sportovní 
akce, denně zde potkáte běžce, cyklisty nebo lidi 
na procházce s fotoaparátem. Odpočinek tu najdou 
i rodiny s dětmi, které se mohou dostatečně vyřádit 
na velké vodní ploše. Ke koupání je určena zejména 
hlavní pláž, kde je během sezóny otevřeno občerst-
vení a toalety. Pláže jsou vysypány oblázky (pro vstup 
do vody se doporučuje obuv). Po bývalém uhelném 
lomu už není ani památky…
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