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Wetlands
Mokřady a pobřežní vegetace

Grasslands
Travní porosty

Woodlands
Lesy

Agriculture land
Obhospodařované plochy

Recreation
Plochy rekreace

Hardscape and developed areas
Zpevněné a urbanizované plochy

Water
Vodní  toky a plochy

Parkoviště / Parking

Parkoviště - rozšíření / Parking extension

Vlak / Train

Bus / Bus

Sezónní přívoz / Ferry

Hlavní vstup / Main entrance

Hlavní vstupní cyklostezky / Main bike connections 

Hlavní vstupy pěší / Main pedestrian entrances

Krajinné intervence / Landscape interventions

Kemp / Camping

Chatky / Camping Cottage

Ubytování Penzion / Accomodation

Ubytování Hotel / Hotel

Karavany  / Camping caravans

Toalety / Toilets

Piknik / Picnic

Převlékárny / Changing rooms

Občerstvení / Kiosk

Restaurace

Správa území  /Administration

Molo / Pier

Záchranná služba / Emergency

Konferenční prostory / Conference

Ekologické centrum / Nature center

Komunitní centrum / Community center

Organická farma / Organic farming

Plavání / Swimming

Kayak / Kayaking

Cyklistika / Cycling

Půjčovna / Rental

Sportoviště / Sport area

Indoor sportoviště / Indoor sports

Hřiště / Playground

Venkovní posilovna / Outdoor gym

Bruslení / Skating

Bruslení - zima / Ice skating

Zimní otužování / Ice swimming

Sauna

Vodní sporty / Water sports

Masové sportovní akce / Mass events

Potápění / Diving

Plážové sporty / Beach sports

Odpočívadlo v krajině / Landscape shelter

Piknik v krajině / Landscape picnic area

Vyhlídka / Lookout

Rozhedna / Lookout tower

Pozorovatelna ptáků / Birdwatching area

Molo / Floating pier

Cesta krajinou / Hiking parh

Cesta mokřady / Wetland boardwalk

Cesta v korunách stromů / Tree walk

Kulturní program / Culture program

Landart

Venkovní kino / Outdoor Cinema

Venkovní divadlo / Outdoor theatre

Historické místo / Historical location

Místo pro velké akce / Large event area

Naučné místo / Educational area

Vodní plocha / Water surface

Vodní toky  / Streams

Mokřady a pobřežní vegetace / Wetlands

Louky - podmáčené louky / Wet meadow

Louky / Meadows

Louky - budoucí sukcese lesa / Medow - future woodland edge

Lesy - lužní les / Forest - riparian character

Lesy - přírodě blízký charakter lesa /
Forests - natural character

Lesy - smíšené vysázené / Forest - existing

Lesy - různé lesní typy (průběžná selekce dřevin)  /
Forest - various characters (selection of species)

Půda v režimu ekologického zemědělství/ Ecological farming

Extenzivní pastviny / Pastures

Pláž / Beach

Travnaté plochy rekreační / Grassland recreational

Plochy s rekreačním určením / Recreational areas

Zpevněné plochy / Hardscape

Zastavěné plochy / Built areas
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Půda v režimu ekologického zemědělství/ Ecological farming

Extenzivní pastviny / Pastures

Pláž / Beach

Urbanizované plochy rekreace a parků / Recreational areas

Zastavitelné plochy - Zpevněné / Hardscape

Zastavitelné plochy - Budovy / Built areas
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Lake Milada: Living landscape

The landscape of Lake Milada has undergone significant transformation in recent decades. The 
change from an agricultural to a mining landscape meant prosperity for the whole region, but at 
the same time, it also harmed the living, social and cultural environment. The exploitation of the 
original landscape due to the large-scale surface mining in the entire Most Basin changed the 
natural development of the area and its internal connections forever. Surface coal mining reflected 
the society and its needs fifty years ago, and the Most Basin area offered an exceptional opportunity 
to meet these needs. Today, the post-mining transformation brings with it many new challenges for 
the region and at the same time provides an excellent opportunity to demonstrate the will of today’s 
society to generate new landscape values for future generations.

Lake Milada has a unique opportunity to become a pioneer for the future reclamation of mining 
areas and demonstrate the future transformation’s critical values in the entire region. The decision 
to formulate a vision for the site reflects the will to act conceptually, seek consensus with the general 
public, and have an open discussion about the region’s future. The shared vision of Lake Milada 
defines the fundamental values and themes for the site’s future. We consider it to be a significant 
first step towards the sustainable future of the project. The shared visions reflect the desire to 
bring life back into the landscape - natural energy that disappeared with the mining. Our proposal 
interprets and implements this vision into planning strategies and specific solutions to create a 
sustainable landscape - Living Landscape.

The proposal develops the social and natural values that have emerged organically in recent years 
into a Living Landscape - with three main principles: living nature, living destinations, and a living 
future.

We consider the development of natural values and natural processes to be an essential pillar in the 
transformation of the territory of Lake Milada and the entire future region. The natural environment 
has been significantly affected by the mining and human activity in the area - both locally and 
globally. It is essential to realize that we are not planning for the future for only us humans and 
animals, plants, and organisms, which create natural ecosystems, indispensable for the prosperous 
and sustainable life of all of us. The future development of the landscape contributes to the 
ecological renewal of the entire post-industrial region and makes it a living landscape again. Our 
proposal develops existing naturally valuable sites, proposes processes for their strengthening, and 
supports new ones.

Mining in the area of Lake Milada has brought prosperity and, at the same time, the decline of 
local life. The changes in the landscape have left scars, reflected in the surrounding communities. 
The new landscape of Lake Milada is a step towards healing these wounds and creating new 
human connections and experiences for the local community and visitors from the wider area. 
In recent years, a new life has slowly returned to the reclaimed area and has begun to revive the 
landscape. As part of our proposal, we create new places in the landscape, which offer attractive 
and exciting destinations for both the local community and visitors. The recreational potential of 
the area is excellent, and therefore we define areas that will allow this potential to develop without 
compromising the natural values of the landscape fully.

To make the area sustainable in the long term, we propose various intensities of use of the landscape 
and establish new ecological, social, and economic values. Our proposal defines the principles of 
sustainable landscape development, which will ensure a harmonious co-existence of the newly built 
areas and intensive recreational areas with extensive nature.

Our proposal of a Living landscape establishes four main development areas - the Trmice pier, the 
Recreation Area Hrbovice, Nové Vyklice, and the extension of the village of Roudníky. The areas 
serve as the current and future entrances to the lake. The new development areas provide new 
programs, services, and facilities for residents and visitors to the lake. The gates are connected to 
the surrounding settlements and help to re-connect them with the landscape of the lake. The main 
recreational areas and beaches are located on the eastern shore of the lake - the Main beach and 
Trmická beach and on the west side of Vyklická beach. The area around the Modlanský stream is 
the main ecological area in which extensions of wetlands and the re-naturalization of the lake and 
stream shores are proposed. Scattered throughout the site are diverse architectural objects that 
give the site a new identity and offer unique experiences in the Living Landscape.

STRATEGICAL PLAN 1:10 000

TRAFFIC SOLUTION - VEHICULAR

TRAFFIC SOLUTION - NON-VEHICULAR

LIVING LANDSCAPE CONCEPT
Former landscape before surface mining Exploitation of landscape due to mining Organic inhabitiation and emergence of new ecologies Vision for lake Milada Future landscape should not only be exploited by heavy recreation Living landscape builds on and develops existing local values
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LAKE MILADA: LIVING LANDSCAPE

Living nature: Development of the landscape ecological values and processes Living destinations: Creation of new program supporting local values Living future:  Establishment of  processes for longterm landscape evolution

Hlavní příjezdové komunikace / Main entrace roads
Ostatní cesty / Other paths
Zklidněná komunikace zóna 30  / Low speed area
Hlavní vjezdy / Entrance
Parkoviště / Parking
Možnost rozšíření parkoviště / Parking extension
Veřejná doprava vlak - zastávka / Train station
Obslužná komunikace jezera B11 - asfaltová / Service road 
Obslužná komunikace jezera B11 - zčásti zpevněná
Přístup k vodě  / Water access 
Veřejná doprava bus - návrh / Bus line proposed
Veřejná doprava bus - stávající / Bus line existing
Veřejná doprava bus - zastávka návrh / Bus station proposed
Veřejná doprava bus - zastávkastávající / Bus station existing
Hlavní vstupy / Entrance area
Bezemisní sezónní přívoz / Seasonal ferry
Heliport záchranné služby / Heliport for emergency

Hlavní okruh jezera Milada - asfaltová povrch 5m / Main path 5m
Cyklostezka - návrh / Bike path proposed
Cyklostezka  - stávající / Bike path existing
Možné umístění stanice regionálního bikesharingu / Bikesharing
Hlavní pěší cesty / Main pedestrian paths
Ostatní pěší cesty / Pedestrian paths
Hlavní vstupy / Entrance areas
Bruslařský okruh - asfaltový povrch / Skating loop
Jezdecký klub Roudníky / Riding club
Hlavní pěší vstupy / Pedestrian access points
Vedlejší pěší vstupy / Secundary pedestrian access points
Veřejná doprava bus - zastávka návrh / Bus station proposed
Veřejná doprava bus - zastávka stávající Bus station existing
Veřejná doprava vlak - zastávka / Train station
Ostatní síť cest / Other paths and roads
Území navrhovaného biotopu s možností pohybu pouze
na značených cestách /
Area of valuable habitats- movement in the area is
allowed only on designated paths

STRATEGICKÝ PLÁN 1:10 000

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - MOTOROVÁ DOPRAVA

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - BEZMOTOROVÁ DOPRAVA

KONCEPT ŽIVÉ KRAJINY

JEZERO MILADA: ŽIVÁ KRAJINA

Jezero Milada: Živá krajina

Jezero Milada je součástí krajiny, která v posledních desetiletích prochází významnými změnami. 
Přerod ze zemědělské kulturní krajiny v krajinu těžební, znamenal pro celý region prosperitu, ale 
zároveň přinesl i celou řadu negativních dopadů na životní, sociální a kulturní prostředí. Vymazání 
původní krajiny v důsledku transformace na industriální těžební krajinu v okolí celé Mostecké 
pánve navždy změnilo přirozený rozvoj území a jeho vnitřních vazeb. Povrchové doly byly odrazem 
společnosti a jejích potřeb před padesáti lety a oblast Mostecké pánve nabízela výjimečnou 
příležitost, jak tyto potřeby naplnit. Ukončení těžby s sebou nese spoustu nových výzev a zároveň 
nabízí ohromnou příležitost, jak znovu do krajiny otisknout odraz současné společnosti a jejích 
hodnot jako odkaz budoucím generacím.

Jezero Milada má jedinečnou možnost stát se inspirací pro budoucí rekultivaci rozvojových ploch 
a demonstrovat hodnoty, které jsou klíčové v budoucí transformaci celého regionu. Rozhodnutí 
o hledání vize budoucího území soutěží dokládá potřebu jednat koncepčně, hledat konsensus s 
širokou veřejností a vést otevřenou diskuzi nad budoucností celého území. Sdílená vize jezera Milada
definuje hodnoty a témata, jejichž formulaci považujeme za velmi důležitý první krok k udržitelné 
budoucnosti celého navrhovaného území. Sdílená vize jasně odráží touhu vrátit krajině život - 
přirozený život, který zmizel současně s těžbou. Náš návrh interpretuje a implementuje tuto vizi do 
plánovacích strategií a konkrétních řešení s cílem vytvořit udržitelnou krajinu - Živou krajinu.

Návrh vychází ze sociálních a přírodních hodnot, které v území v posledních letech organicky vznikly, 
a rozvíjí je v Živou krajinu založenou na třech hlavních principech: živá příroda, oživené prostředí a 
životaschopná budoucnost.

Rozvoj přírodních hodnot a přirozených procesů považujeme za základní pilíř v transformaci 
nejen území jezera Milada, ale i celého budoucího regionu. Je to právě životní prostředí, které bylo 
důsledkem těžby a lidské činnosti v území značně poznamenáno - v lokálním i globálním měřítku. Je 
důležité si uvědomit, že neplánujeme budoucnost pouze pro nás, lidi, ale také pro zvířata, rostliny a 
organismy, které spolu vytvářejí přírodní ekosystémy, nepostradatelné pro prosperující a udržitelný 
život nás všech. Budoucí rozvoj krajiny přispívá k ekologické obnově celého post-industriálního 
regionu a vytváří z něj opět živou krajinu. Náš návrh rozvíjí stávající přírodně cenné lokality, navrhuje 
procesy pro jejich posílení a zároveň podporuje tvorbu procesů nových.

Těžba v oblasti jezera Milada přinesla prosperitu a zároveň i úpadek místního života. Proměny v 
krajině zanechaly jizvy, které se odrazily i na komunitách lidí, žijících v jejím okolí. Nová krajina 
jezera Milada je krokem k zahojení těchto ran a vytvoření nových lidských spojení a prožitků pro 
místní komunitu i návštěvníky ze širokého okolí. V posledních letech se lidský život začal do 
rekultivovaného území se pomalu vracet a krajinu oživovat. V rámci našeho návrhu vytváříme nová 
místa v krajině, který nabízí atraktivní destinace pro pobyt v krajině jak pro místní komunitou, tak pro 
ostatní návštěvníky. Rekreační potenciál území je veliký, a proto v návrhu definujeme plochy, které 
umožní tento potenciál plně rozvinout, aniž by ohrožovaly cenné přírodní hodnoty krajiny.

Aby se krajina stala v dlouhodobém horizontu udržitelnou, navrhujeme různorodé využití a formy 
managementu krajiny, vytvářející ekologické, společenské i ekonomické hodnoty. Náš návrh definuje 
principy udržitelného rozvoje krajiny, které vedou k vytvoření intenzivních rekreačních ploch, přírodě 
blízkých oblastí a nově zastavitelných území, a umožňuje jejich souběžný harmonický rozvoj.

V blízkosti současných vstupů do území jezera Milada navrhujeme čtyři hlavní rozvojové plochy 
pro novou zástavbu, které budou poskytovat nové využití a zázemí nejen pro místní obyvatele, ale i 
návštěvníky jezera - přístaviště Trmice, sportovně-rekreační areál Hrbovice, Nové Vyklice a rozšíření 
obce Roudníky. Vstupy jsou navázány na okolní sídla a propojují je s krajinou jezera. Hlavní rekreační 
oblasti a pláže jsou umístěny jak na východním břehu jezera - hlavní pláž a Trmická pláž, tak na 
západní straně - Vyklická pláž. Území kolem Modlanského potoka je hlavní ekologicky významná 
oblast, v které navrhujeme rozšíření mokřadů a renaturalizaci břehů jezera i potoka. V celém území 
jsou umístěny různé architektonickými objekty - místa pro odpočinek, výhled, piknik či přístup do 
vody, které oživují krajinu a zároveň dodávají území jezera jednotnou identitu.

Původní krajina před povrchovou těžbou Zrušení lokálních hodnot v důsledku povrchové těžby Organické osídlování nové krajiny a vytváření nových hodnot Vize jezera Milada Budoucí krajina by neměla být pouze “těžena rekreací” Živá krajina upevňuje a rozvíjí stávající ekologické a lokální hodnoty

Živá příroda: Rozvoj ekologie krajiny a přírodních procesů Oživené prostředí: Vytvoření destinací podporujících lokální hodnoty Životaschopná budoucnost: Zajištění procesů dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti
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2. kolo setkání nad Miladou - přijďte zjistit, co se změnilo!

Veřejné setkání: soutěžní návrh jezera Milada
Jestli chcete budoucí podobu jezera Milada ovlivnit, teď je ta správná chvíle.

Kdy: čtvrtek 24.3.2022 v 18:00 - 19:30
Kde: Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), Velká hradební 2800/Ústí nad Labem 

Přijďte se seznámit s vítězným soutěžním návrhem na řešení jezera Milada a jejího okolí. Státní podnik DIAMO, odštěpný 
závod PKÚ Vás zve na osobní setkání s architekty švédského studia Mandaworks. Autoři Vám přiblíží obsah vítězného návrhu 
a bude prostor ke sdílení Vašich zkušeností, nápadů a připomínek a samozřejmě i na Vaše dotazy. Vaše zpětná vazba je pro 
další práci autorů, kteří se jezeru Milada budou v průběhu tohoto roku věnovat, zcela zásadní.

Pokud se setkání nemůžete zúčastnit, ale chcete nám poskytnout svoji zpětnou vazbu, napište nám, prosím, na:   
info@vizemilada.cz

Informace k projektu včetně prezentace soutěžního návrhu budete moci sledovat na www.vizemilada.cz
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Veřejné setkání: Projednání pracovní verze 
Koncepční studie jezera Milada

Kdy: úterý 16. 8. 2022 v 18:00–19:30
Kde: Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), Velká hradební 2800/Ústí nad Labem
Rádi bychom Vás pozvali na veřejné projednávání pracovní verze koncepční studie rozvoje území kolem jezera Milada. 
V architektonické soutěži, která se konala minulý rok, zvítězilo studio Mandaworks, které svůj návrh dále rozvinulo.
Získání zpětné vazby od místních, kteří jezero a území kolem něj dobře znají, je zásadní pro fi nalizaci koncepce. 
Proto organizujeme veřejné setkání, na kterém Vás autoři seznámí se svou koncepční studií, a kde bude také 
prostor pro Vaše připomínky, návrhy a dotazy.
Setkání se uskuteční v úterý 16. srpna od 18:00 v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK) 
na adrese Velká hradební 2800, Ústí nad Labem.
Pokud víte o někom dalším, kterého jezero Milada zajímá a má k němu co říci, budeme rádi za přeposlání pozvánky.

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách Vize Milada: 
https://vizemilada.cz/

Za organizátory DIAMO, s. p., o. z. PKÚ a studio Mandaworks se těší na viděnou Martina Hutárová a Linda Kovářová.


