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Anotace 

 
Tato bakalářská práce nás seznámí s hydrickou rekultivací bývalého povrchového 

lomu Chabařovice, která je svým rozsahem dosud největší v severních Čechách. Práce je 

zaměřena především na zhodnocení moţného přínosu pro ústecký region, zejména moţ-

ností rozvoje cestovního ruchu v oblasti. V první části práce je stručně uvedena historie 

dobývání hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi se zaměřením na Ústecko a pře-

devším na historii těţby v povrchovém Lomu Chabařovice. V další části práce popisuje 

samotný průběh této rekultivace a porovná ji s dalšími jiţ dokončenými vodohospodář-

skými rekultivacemi v severních Čechách. Následuje zhodnocení tohoto projektu v 

kontextu s rozvojem regionu, zejména s moţností rozvoje v oblasti cestovního ruchu. 

 

Klíčová slova: rekultivace, hydrická, těţba, uhlí, region. 

 

 

 

Summary 

This bachelor’s work introduces us to hydrological reclamation of a former open 

pit mine in Chabarovice which is with its extensiveness still the largest one in the region of 

Northern Bohemia. The work is focused mostly on assessment of possible contribution to 

the region of Usti nad Labem particularly by the possibility of tourism development in the 

region. In the first part the work is briefly introduced with the history of brown coal mining 

in the Northern Bohemia lignite field concentrating on the region of Usti nad Labem par-

ticularly the history of mining in the open pit mine Chabarovice. In the following part the 

work describes actual process of the reclamation and compares it with other already fi-

nished water conservation reclamations in the region of Northern Bohemia. The evaluation 

of this project follows in the context with regional development particularly with the pos-

sibility of development in the field of tourism. 

    Keywords: reclamation, hydrological, mining, coal, region. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
BSK5 biochemická spotřeba kyslíku  

CRSKcr chemická spotřeba kyslíku 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

DPD dálková pásová doprava 

FMPE Federální ministerstvo paliv a energetiky 

ha hektar 

l/s litr za sekundu 

m
3
 metr krychlový 

MF ČR Ministerstvo financí České republiky 

mil. milion 

mld. miliarda 

m n. m. metry nad mořem 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŢP ČR Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

PKÚ, s. p. Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
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1 ÚVOD 

Ústecký kraj leţí na severozápadě České republiky. Jeho hranice jsou dány z jiho-

východu Českým středohořím, z německé strany Labskými pískovci a pásmem Krušných  

a Luţických hor. Na území kraje se rozkládá Severočeská hnědouhelná pánev, kde došlo 

zejména v důsledku povrchové těţby uhlí k významným změnám krajinného rázu a to pře-

devším v letech 1960 aţ 1980. Důvodem těchto krajinných změn je existence vnějších 

výsypek a zbytkových jam povrchových lomů. Je nutné učinit taková nápravná opatření, 

která by umoţnila další vyuţití krajiny. Devastační vlivy těţby přerostly do velkoplošných 

rozměrů všech krajinotvorných prvků a proto i rekultivace musí být řešena v souvislosti se 

všemi ekologickými a sociálně – ekonomickými aktivitami na daném území. I kdyţ obno-

va krajiny průběţně probíhá, za současného zlepšení ovzduší i kvality vod, v podvědomí 

lidí zůstává tato oblast stále neatraktivní, s narušeným ţivotním prostředím [10]. 

Rekultivace Lomu Chabřovice vytváří nový krajinný prvek, jezero Milada, který 

předurčuje nové vyuţití krajiny. Vzniká tak nové atraktivní místo, které bude slouţit vše-

strannému vyuţití, a to především jako místo sportu, rekreace, rybolovu nebo jen turistiky 

či houbaření. Dostupnost nedaleké dálnice D8 je předpokladem, ţe by mohlo být toto úze-

mí v budoucnu hojně vyuţíváno i návštěvníky ze vzdálenějších koutů republiky nebo i ze 

zahraničí. Tím by se mohl stát významným i přínos v oblasti ekonomické a sociální. 

Cílem bakalářské práce je posouzení hydrické rekultivace Lomu Chabařovice a je-

jího přínosu pro ústecký region se zaměřením zejména na moţnosti rozvoje cestovního 

ruchu v této oblasti včetně porovnání s dalšími vodohospodářskými rekultivacemi v sever-

ních Čechách. 
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2 HISTORIE LOMU CHABAŘOVICE 

2.1 Historie dobývání v Severočeské uhelné pánvi 

 Severočeská hnědouhelná pánev je těţebně nejvýznamnější hnědouhelnou pánví 

v České republice. Sloj hnědého uhlí dosahuje v průměru mocnosti 25 m, ve střední části 

aţ 40 m a zaujímá plochu přibliţně 14 000 ha. Dosud se zde vytěţilo přibliţně 3,5 mld. tun 

hnědého uhlí [2]. 

V severních Čechách sahají počátky dobývání hnědého uhlí aţ do konce středo-

věku. K hnědému uhlí se pozornost obrátila aţ z důvodu nedostatku a stále se zvyšujících 

cen dřeva potřebného k výrobě dřevěného uhlí pro hutě. Nejstarší dochovaná zmínka o 

uhelném hornictví je zapsána v městské knize Duchcova z roku 1403. Do počátku 19. sto-

letí probíhala těţba uhlí primitivním způsobem. Na výchozech uhelné sloje se zakládaly 

nehluboké jámy, z nichţ se těţilo pomocí rumpálu. Tam, kde to situace dovolovala, bylo 

uhlí těţeno malými povrchovými otvírkami. Jejich technické vybavení nebylo prakticky 

ţádné [13]. Tomuto dolování bez odborného dozoru byl učiněn konec v roce 1789. Poté 

bylo dobývání podmíněno propůjčováním dolovacího práva a podrobeno dohledu báňské-

ho úřadu, který byl pro uhelné hornictví zřízen v roce 1783 v Jáchymově [13]. 

Napoleonskými válkami byl počínající se rozvoj uhelného hornictví utlumen. Po 

jejich ukončení došlo opět k oţivení těţby, a to především z důvodu zahájení lodní dopra-

vy po Labi do Německa v roce 1830. Zásadní vliv mělo i otevření ţelezniční dráhy Praha - 

Podmokly v roce 1850. Následoval rozvoj ţelezniční sítě, který umoţnil větší odbyt uhlí, 

coţ vedlo k většímu zájmu o hornické podnikání v revíru ze strany zahraničního kapitálu. 

To vše mělo za následek vznik různých těţařstev, společností s. r. o. nebo akciových spo-

lečností [13]. 

Výrazný mezník, který omezil rozsah těţby, nastal aţ po roce 1991, kdy byla vy-

dána usnesení vlády ČR o územně ekologických limitech. 

2.2 Historie dobývání hnědého uhlí na Ústecku 

 Hnědé uhlí se na Ústecku těţilo jiţ od 18. století a to nejprve hlubinným způso-

bem, později způsobem povrchovým. V 19. století byly důlní majetky velice roztříštěné a 
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tak bylo intenzivně hlubině dolováno přibliţně ve 40 malých dolech.  Před 2. světovou 

válkou těţilo v Ústecko - teplické oblasti asi 10 hnědouhelných hlubinných dolů. Lomové 

dobývání se provádělo pouze v okrajových částech loţiska, kde byla sloj mělce uloţena 

[9]. 

V roce 1946 byl vydán statut národních průmyslových podniků. Na jeho podkladě 

byly ustaveny Severočeské hnědouhelné doly, národní podnik Most, pod jehoţ správou 

byla organizována většina důlních podniků. Sídlo a název podniku těţícího na Ústecku 

bylo několikrát změněno, naposledy v roce 1991 a to na Palivový kombinát Ústí, státní 

podnik [9]. 

Povrchové dobývání ve větším měřítku bylo na Ústecku zahájeno v roce 1895 na 

dole Gustav I ve Varvaţově. Následně, v roce 1949, byl otevřen povrchový lom Gustav II 

v Uţíně. Tento lom, v roce 1958 přejmenovaný na důl Antonín Zápotocký, byl jedním z 

prvních lomů, kde bylo zavedeno moderní velkostrojové dobývání ve spojení s dálkovou 

pásovou dopravou [9]. 

2.3 Historie Lomu Chabařovice 

Lom Chabařovice se nachází v nejvýchodnější části severočeské hnědouhelné 

pánve v těsné blízkosti města Ústí nad Labem. Uhelná sloj v dobývacím prostoru Lomu 

Chabařovice byla v 19. a 20. století silně přerubaná hlubinnou těţbou, přičemţ jednotlivá 

důlní díla byla mezi sebou vzájemně propojena důlními chodbami [9]. 

V roce 1977 začala povrchová těţba a to otevřením Lomu Chabařovice jako sou-

část státního podniku Palivový kombinát Ústí. Nejprve byla provedena rozsáhlá změna 

dobývacích prostorů. Rozdělením a sloučením ploch byl stanoven rozhodnutím FMPE 

Praha dne 12.12.1977 pod zn. 31/2469 výsledný dobývací prostor, pod názvem Chabařovi-

ce, o rozloze 1 913,78 ha [6]. 

Chabařovické uhlí bylo uhlí s bezkonkurenčně nejniţším obsahem síry a karcino-

genů v České republice. Hlavním důvodem otevření lomu bylo zabezpečení dodávky 

kvalitního nízkosirnatého uhlí pro provoz Teplárny Trmice a Tlakové plynárny Uţín. Pře-

bytek těţby byl distribuován dalším odběratelům, a to zejména do tepelných elektráren na 

území republiky [9]. 
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 Těţba byla od počátku komplikovaná v místech předchozího hlubinného dobývá-

ní. Nezavalené důlní prostory představovaly velké nebezpečí nejen propadnutí, ale také 

zápar a poţárů. Za dobu provozu lomu však k ţádnému neštěstí nedošlo [9]. 

Lom se potýkal i s dalším problémem, a to s nedostatkem výsypných prostorů. 

Podloţí uhelné sloje bylo s velkým úklonem výchozu a neumoţňovalo tak zakládání vnitř-

ních výsypek [9]. To vše vytvářelo náročné podmínky na provoz lomu.  

Vytěţené uhlí se upravovalo na pásových linkách pomocí drtičů přímo v lomu. 

Tak byla zajištěna částečná selekce uhlí – hlušina a optimální kusovitost uhlí. Před vstu-

pem na uhelné depo byla vybudována hrubá drtírna, která byla postupem času odstraněna, 

neboť potřebnou velikost zrna o průměru do 200 mm zajišťovaly drtiče na DPD. Další ces-

ta uhlí vedla do jemné drtírny, která byla vybavena diskovými a kladivovými třídiči, které 

slouţily k výrobě palivových a topných směsí. Vlastní třídění probíhalo ručně a za pomoci 

rotačních třídičů na třídírně. Na uhelném prádle se realizovalo praní s výstupními produk-

ty: prané uhlí, Pb prach a hlušina [6, 9]. 

Těţba probíhala plynule aţ do roku 1988, kdy bylo zřejmé, ţe postup porubní 

fronty by závisel na likvidaci Ocelárny Chabařovice a samotného města Chabařovice. Na 

ţádost vedení Ocelárny Chabařovice a z důvodu rozhodnutí o prodlouţení její ţivotnosti 

byla porubní fronta zalomena, coţ s sebou neslo nemalé investice. Lom pak dále pokračo-

val aţ do roku 1991, kdy Usnesením vlády České republiky č. 331 ze dne 11. září 1991 a č. 

441/1991 ze dne 30. října 1991, bylo rozhodnuto zachovat město Chabařovice i Ocelárnu 

Chabařovice [9]. 

Územní limity těţby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnesením 

vlády České republiky č. 444 z roku 1991. Na jejich základě byly stanoveny závazné linie 

dostoupení těţby hnědého uhlí Lomu Chabařovice. Bylo poţádáno o změnu dobývacího 

prostoru a odepsání uhelných zásob. Dobývací prostor byl rozhodnutím č. j. 1556/92 II.  

Obvodního báňského úřadu v Mostě ze dne 10.11.1992 zredukován na plochu 807,82 ha. 

Uhelné zásoby vázané byly odepsány a to z části vynětím z evidence a z části převedením 

do zásob nebilančních. Na území o rozloze 1 105,96 ha bylo vyhlášeno rozhodnutím č. j. 

ÚOCH/035/92-ÚL 646/94 ze dne 15.2.1995 Chráněné loţiskové území [5, 6]. 

V roce 1993 byl zpracován Technický projekt likvidace a sociální program Lomu 

Chabařovice, který byl následně předloţen a schválen MPO. Dnem 1.1.1994 byla zahájena 
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etapa útlumu Lomu Chabařovice. Následovala likvidace Lomu Chabařovice částečně doto-

vaná ze státního rozpočtu [9]. 

V tomto období bylo nutné se rozhodnout jak zlikvidovat zbytkovou jámu. V 

úvahu přicházely, dle Palivového kombinátu, s. p., dvě varianty. První z nich - "suchá" 

počítala s náklady zhruba 3,6 miliardy Kč, které by byly nutné na vytěţení a zaloţení při-

bliţně 60 mil. m
3
 zeminy na zasypání zbytkové jámy do úrovně terénu, přičemţ by se doba 

zasypávání prodlouţila nejméně o 10 let [6]. 

Naproti tomu - "mokrá" varianta nabízela nejen výhody ekonomické v podobě  

bezúplatného odběru vody pro plnění jezera z vodního díla Kateřina, které odsouhlasil 

státní podnik Povodí Ohře, ale také nesporný krajinně estetický a ekologický význam.  

Po mnoha jednáních Sdruţení pro revitalizaci území dotčeného těţbou Lomu 

Chabařovice bylo rozhodnuto o "mokré" variantě, která řešila i nutnost vybudovaní rekre-

ační oblasti pro obyvatele okolních měst a obcí a především města Ústí nad Labem. Tuto 

variantu následně schválilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu [2, 9]. 

Lom ukončil svoji těţbu v roce 1997. Tím také skončila těţba uhlí ve východní 

části severočeské hnědouhelné pánve. Skrývka nadloţních zemin byla ukončena 17. března 

2000 [10]. 

Za dobu své existence bylo vytěţeno 61,5 mil. tun kvalitního nízkosirnatého hně-

dého uhlí, 256,1 mil. m
3
 skrývkových hmot a 9,3 mil. m

3
 výklizových zemin. Došlo k 

předčasnému zastavení těţební činnosti v nejhorších báňsko - technologických a hydrogeo-

logických podmínkách. Nedošlo k vytěţení původně plánovaných lokalit a současně ani k 

plánovanému zaloţení vnitřních výsypek, které by plnily funkci stabilizačního prvku ve 

vztahu ke skrývkovým svahům. Vlastní těţbou a zakládáním vnějších výsypek bylo dotče-

no území o rozloze téměř 1 500 ha [9, 10]. 
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3 REKULTIVACE - JEZERO MILADA 

3.1 Rekultivace ve smyslu Horního zákona č. 44/1988 Sb. 

            Zahlazení následků těţební činnosti je dáno novelou Horního zákona č. 44/1988 

Sb. a je povinností těţebních organizací. Od roku 1994 jsou tedy těţební společnosti po-

vinny při plánování své činnosti promítnout do plánu i zahlazení hornické činnosti a 

vytvořit k tomuto účelu příslušnou finanční rezervu. Její výše musí odpovídat potřebám 

sanace a rekultivace všech pozemků narušených v průběhu těţební činnosti [4]. 

             Zákonná povinnost vytvářet tuto rezervu je uloţena od roku 1994. Kdyţ došlo 

v roce 1993 k privatizaci hnědouhelných státních podniků, nebylo dořešeno finanční vypo-

řádání ekologických škod. V rámci privatizace však podniky převzaly i rozsáhlá území 

určená k rekultivaci, na něţ nebyla vytvořena potřebná finanční rezerva [11].         

V období do roku 1994 byla sice průběţně prováděna sanace a rekultivace, ale nemohla 

být podle tehdejších ekonomických nástrojů tvořena finanční rezerva vyuţitelná zejména 

pro finančně nejnáročnější období, které nastává po ukončení těţby. Nevytvořená finanční 

rezerva za období od zahájení těţby do termínu privatizace příslušných těţebních organi-

zací, po odečtení do té doby jiţ realizovaných sanačních a rekultivačních prací, představuje 

tzv. důlně ekologickou zátěţ — ekologickou škodu [12]. 

Dne 16. ledna 2002 přijala vláda ČR na svém výjezdním zasedání v Ústí nad La-

bem usnesení č. 50, ve kterém odsouhlasila vyčlenění částky 15 mld. Kč jako účast státu na 

nákladech na revitalizaci krajiny zasaţené těţební činností státních hnědouhelných podni-

ků na území Ústeckého kraje. Následně dne 20. února 2002 přijala usnesení č. 189, kterým 

toto území rozšířila i na Karlovarský kraj. Dalším důleţitým usnesením bylo usnesení č. 

272 ze dne 18. března 2002, kde bylo blíţe definováno, co se rozumí pod pojmem ekolo-

gická škoda a jaké práce k jejímu odstranění je moţné z těchto prostředků financovat [11]. 

Následovalo jmenování meziresortní komise k řešení ekologických škod vznik-

lých před privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském 

kraj [11]. 

V březnu roku 2003 byla zpracována Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a. s., 

Most Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných tě-
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ţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, která je v gesci Ministerstva prů-

myslu a obchodu ČR. Koncepce jasně vyčlenila, která území spadají do působnosti 

usnesení vlády ČR č. 272/2002, stanovila rekultivační a revitalizační opatření a určila fi-

nanční částky potřebné na jejich realizaci a to v rozmezí let 2002-2012. Koncepce byla 

schválena meziresortní komisí v červnu roku 2004, s tím, ţe by měla být aktualizována 

v intervalu 2 let.  

Meziresortní komise schvaluje projekty předkládané k realizaci a vydává rozhod-

nutí, zda konkrétní projekty mají nárok na dotaci v souladu s Koncepcí řešení 

ekologických škod.  

Usnesením vlády ČR byla také ustavena komise pro posuzování a hodnocení na-

bídek, která posuzuje nabídky uchazečů v rámci vyhlášených veřejných zakázek. 

Finanční prostředky jsou na základě rekapitulace 2. aktualizace Koncepce z roku 

2010 rozděleny v následující tabulce [11]. 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení finančních prostředků ve výši 15 mld. Kč [11] 

 

15,000 mld. Kč 

rezerva na projekty MF                                                                                                                                                                          

0,264 mld. Kč 

Ústecký kraj 

68,3 % 

10,065 mld. Kč 

Karlovarský kraj                                         
31,7 %                                                                       

4,671 mld. Kč 

uhelné společnosti                                                                                                                                                                

rekultivace a sanace                                                                

7,814 mld. Kč 

obce a kraj    

revitalizace ÚK              

2,251 mld. Kč 

uhelné společ-

nosti  

rekultivace a 

sanace                

  3,270 mld. Kč 

obce a kraj    
revitalizace 

KK                 

1,401 mld. Kč 

Mostecká 

uhelná 

společnost 

a.s.        
31,1 %                   

2,432 

mld. Kč 

Severočeské 

doly a.s.                      
31,1 %                       

2,432  mld. 

Kč  

Palivový 

kombinát Ústí 

s. p.                    
37,8 %                   

2,950 mld. Kč  

Sokolovská 

uhelná a.s.                         
70 %                              

3,270 mld. Kč   
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3.2 Rozdělení rekultivací a volba způsobu rekultivace 

 K tomu, aby byla vytvořena vyváţená kulturní krajina je rozhodující prvotní ka-

tegorizační proces vyjádřený zpracovanými generálními plány architektury průmyslové 

krajiny po jejím vyuhlení. Základem procesu jsou rekultivační územní plány. Rekultivace 

je součástí exploatace loţiska, jejíţ osnovu můţeme rozčlenit to následujících částí: 

 přípravná fáze, která řeší střety zájmů při prosazování celospolečenských priorit.  

Rekultivační záměry musí být zahrnuty jiţ při zpracovávání územně plánovací 

dokumentace. 

 Báňsko - technická fáze jeţ zahrnuje opatření prováděná jiţ v průběhu odtěţování 

loţiska nebo bezprostředně po něm. 

 Eko - technická fáze, jeţ se dělí na práce technické povahy a práce biologické 

povahy. 

- Práce technické povahy řeší zejména terénní úpravy, technické úpravy svahů, 

základní půdní meliorace, odvodnění svahů, návoz rekultivací schopných zemin 

a ornice a v neposlední řadě výstavbu komunikací a provozních staveb. 

- Práce biologické povahy mohou mít charakter lesnické, zemědělské, hydrické a 

ostatní [1]. 

Při konečném rozhodování o tom jakou formu rekultivace vyuţít, je nutné při-

hlédnout i k ekonomickému hledisku. Ekonomická náročnost závisí na přírodních 

podmínkách, stavu terénu i na tom, jaké jsou kladeny poţadavky na pozdější vyuţití rekul-

tivovaného území [1]. 

Pro zemědělskou rekultivaci je vhodné při výběru ploch respektovat půdně ekolo-

gická hlediska a vyuţívat zejména plochy navazující na jiţ zemědělsky vyuţívané 

pozemky. Výběr plodin by měl být proveden tak, aby byly celkové náklady kompenzovány 

výslednou rostlinnou produkcí [1]. 

Lesnická rekultivace je vhodná na svaţitých terénech, zejména navazujících na 

zalesněná území a na lokality navazujících na osídlená a průmyslově exponovaná území. 

Hydrickou rekultivaci je vhodné zvolit v případě zbytkové jámy. Jedním z hlav-

ních limitujících faktorů je technologie porubní fronty, tvar výsypek i tvar a hloubka 

zbytkových jam. Tato rekultivace s sebou nese celou řadu moţností vyuţití. Vodní plochy 
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mohou vzniknout dvojím způsobem, zatápěním zbytkové jámy nebo odvodňováním vý-

sypkových ploch.  

Vodní plochy vzniklé zatápěním zbytkových jam jsou bezesporu významným kra-

jinotvorným fenoménem, ale samotná rekultivace zbytkových jam je technicky i 

ekonomicky velmi náročná. Pokud bychom však uvaţovali o následném zasypání zbytko-

vých jam, problémy s realizací i finanční náročnost by byly mnohem větší [3, 8, 10]. 

Velikost vzniklých vodních ploch je závislá na mnoha činitelích. Mezi nevý-

znamnější patří velikost a tvar odvodňovaného území, mocnost převýšení nebo geologická 

povaha zemin. Hydrický způsob rekultivace s sebou nese i mírnou změnu klimatu v bez-

prostředním okolí jezera. Sniţuje se prašnost a tvoři se více mlh. 

Ostatní rekultivace se provádějí na plochách, které nejsou součástí zemědělského 

a lesního půdního fondu. Většinou jsou upraveny jako funkční zeleň [8]. 

V letech minulých byly nejčastější volbou pro rekultivace vytěţených prostor re-

kultivace lesnické a zemědělské. V posledních letech dostává přednost rekultivace 

hydrická. V plánu příštích 30 aţ 50 let v Severočeské uhelné pánvi je zatopení všech vytě-

ţených důlních jam v okolí města Mostu, Bíliny a Ústí nad Labem, čímţ by na území obou 

hnědouhelných pánví vzniklo celkem osm jezer o předpokládané ploše přes 4 000 ha.             

3.3 Rekultivace Lomu Chabařovice  

Jelikoţ činnost Lomu Chabařovice byla předčasně ukončena a nebylo tak moţné 

vytvořit dostatečnou rezervu na financování rekultivací po ukončení těţby, převáţná část 

prací je financována z prostředků uvolněných vládou ČR na základě Koncepce řešení eko-

logických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností v 

Ústeckém a Karlovarském kraji, na které bylo vyčleněno 15 mld Kč. Tento projekt je tedy 

součástí celostátního plánu revitalizací a rekultivací vytěţených důlních oblastí, jehoţ cí-

lem je vytvořit takové prostředí, které by plnohodnotně nahradilo útrapy a zhoršení 

ţivotního prostředí v dobách těţby.  

Sanační a rekultivační práce jsou řízené podle Generelu rekultivací do ukončení 

komplexní revitalizace území dotčeného těţební činností PKÚ, s. p., který byl schválen 

rozhodnutím MŢP ČR v dubnu roku 1999 [9]. 
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Těţba povrchového Lomu Chabařovice byla ukončena v roce 1997, kdy se ihned 

započalo s rekultivací tohoto území. V roce 2012 by mělo být jezero uvedeno do zkušební-

ho provozu a kompletní dokončení všech rekultivačních prací je stanoveno v horizontu 

následujících 5 let. 

Základem sanačních a rekultivačních prací je rozsáhlá hydrická rekultivace, která 

je zajišťována Palivovým kombinátem Ústí, s. p. v rámci revitalizace území dotčeného 

těţební činností Palivového kombinátu Ústí, s. p. [9]. 

Celková rekultivovaná plocha je o rozloze 1 457 ha a zasahuje do katastrálních 

území: 

 Chabařovice, Roudníky, Vyklice (obec Chabařovice) 

 Tuchomyšl, Předlice (obec Ústí nad Labem) 

 Trmice (obec Trmice) 

 Lochočice (obec Řehlovice) 

 Ţichlice u Modlan, Suché (obec Modlany) 

 Malhostice (obec Rtyně nad Bílinou) [2]. 

Území je z větší části majetkem státu, kde Palivový kombinát Ústí, s. p. disponuje 

právem na pozemcích hospodařit. 

Po dokončení všech rekultivačních prací, bude území o rozloze 780 ha předáno ze 

strany Palivového kombinátu Ústí, s. p. Dobrovolnému svazku obcí Jezera Milada, který 

byl zaloţen dne 10. 1. 2006 podpisem smlouvy starostů obcí Řehlovice, Trmice, Chabařo-

vice, Modlany a primátorem statutárního města Ústí nad Labem za účelem spolupráce na 

rozvíjení rekultivované oblasti jezera.  

Toto předání proběhne ve 4 etapách. Jednotlivé územní celky budou předány do 

majetku měst a obcí na jejichţ katastrálním území se nacházejí a dále i jiným státním insti-

tucím, jako jsou např. Lesy České republiky, s. p. Převod pozemků bude podřízen 

schválení Ministerstva průmyslu a obchodu [2]. 

Z celkové plochy rekultivovaných ploch určených k předání tvoří: 

 332 ha lesnické rekultivace 

 271 ha hydrická rekultivace 

   58 ha zemědělská rekultivace 

 119 ha ostatní rekultivace [2]. 
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Celkové řešení sanace a rekultivace bylo navrţeno s ohledem na rozdílné vyuţití 

jednotlivých částí přiléhajících k jezeru. Jednotlivé plochy jsou projekčně samostatně řeše-

ny v návaznosti na okolní území.  

Aby bylo moţné celý proces rekultivace vhodně rozvrhnout, bylo v Koncepci ře-

šení ekologických škod celé území rozvrţeno do několika následujících celků: 

 Svahy Roudníky 

Z velké části je na tomto území realizováno celoplošné zalesnění. Okrajové partie, 

budou trvale zatravněny. 

 Vnitřní výsypka 

Zde bude vyuţito zemědělské a lesnické rekultivace taktéţ v kombinaci s úseky s trva-

lým zatravněním. Na tomto území se nachází protieutrofizační nádrţ, v jejímţ okolí se 

předpokládá vznik ekologicky cenného území, vhodného pro rozvoj vodních a baţina-

tých rostlin a vodních ţivočichů. 

 Svahy Rabenov 

Území potýkající se s problémy se stabilitou. Celé území je i po provedení náročných 

stabilizačních prací neustále monitorováno. 

 Lochočice 

Území určené pro lesnickou rekultivaci. 

 Výsypka Ţichlice 

Území, kde byla provedena ihned po provedení terénních úprav v roce 1996 základní 

výsadba lesního porostu. 

 Zemník Nechvalice 

V minulosti tento zemník slouţil pro těţbu podsypového materiálu pro výstavbu lomo-

vých cest. Toto území je zalesněno v kombinaci se zatravněním. 

 Západní svahy 

Převáţná část tohoto území by měla být zalesněna, přičemţ vstupy do vody na východ-

ní hranici budou zatravněny. Západní hranici tohoto území tvoří komunikace a 

odvodnění. 

 Severní svahy 

Toto území je rozděleno na Severní svahy I., kde budou v kontaktu s opevněním bře-

hové linie vytvořeny zatravněné plochy, které budou určeny k rekreačnímu vyuţití a 
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budou opatřeny snadným vstupem do jezera a na Severní svahy II., které jsou po pro-

vedení stabilizačních opatření určeny pro lesnickou a zemědělskou rekultivaci. 

 Plochy pro rekreační vyuţití 

Tato plocha má rozlohu 57,59 ha a nachází se v prostoru podél severovýchodního okra-

je jezera. Jiţní část tohoto prostoru bude vysvahována ve sklonu 1:10 a bude slouţit 

jako pláţ. Svahové partie celého území budou rekultivovány převáţně lesnicky, plošiny 

budou připraveny pro rekreační vyuţití. 

 Východní svahy 

Tato část území bude rozdělena na dvě části lavicí o šířce 11 m a to z důvodu zajištění 

stability svahu. Takto vzniklá plošina bude slouţit k vybudování komunikace. Na tom-

to území bude zachována jiţ vzrostlá náletová zeleň. Zpevněné plochy podél 

komunikace by měly slouţit k parkování. Pro zatraktivnění této části území je navrţena 

rozsáhlá plocha veřejné zeleně. 

 Uhelné depo 

Toto území je rozděleno panelovou komunikací, která bude zachována, na východní a 

západní část. Tímto územím prochází stavba Propojení jezera s řekou Bílinou prostřed-

nictvím podzemního potrubí. Ochranná pásma sítí technického vybavení budou 

zatravněna. Bývalé kolejiště bude odstíněno lesním porostem, stejně tak i plaviště. 

 Depo titaničitých jílů 

Zde se nacházejí deponie titaničitých jílů. Celé území bude zalesněno. Přirozený záliv 

v jihovýchodní části jezera bude slouţit jako kotviště lodí a další zázemí pro vodní ak-

tivity, např. loděnice. Na toto území bude napojena komunikace umoţňující příjezd ze 

směru od Trmic a z dálnice D8. 

 Svahy nad plavištěm Teplárny 

Území je určeno k zalesnění [2]. 

Všechny práce probíhají ve dvou etapách na základě vydaných územních rozhod-

nutí a stavebních povolení. 

 První etapa probíhala do konce roku 2002. Bylo dokončeno celkem 302, 4 ha 

rekultivací a rozpracováno dalších 508,47 ha. Jednalo se o Svahy Roudníky, vnitřní 

výsypku – I. etapa, Svahy Rabenov, Lochočice PPO – zalesnění, Lochočice severní 

svahy III. B, Lochočice severní svahy IV, Výsypka Ţichlice a Zemník Nechvalice. 
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 Druhá etapa začala v roce 2003 a její plánované ukončení je v roce 2012. Tato etapa 

řeší rekultivace Západních svahů, Severních svahů I, Plochy pro rekreační vyţití, 

Východních svahů, Depa titaničitých jílů, Uhelného depa, Vnitřní výsypky II a Svahů 

nad plavištěm Teplárny. V této etapě byla také zahájena sanace Severních svahů II, 

převedení vody z jezera do řeky Bíliny, protiabrazivní opatření k opevnění svahů, 

akumulace vody ve zbytkové jámě, vybudování propojení do objektu stařin [2]. 

Do druhé etapy také spadá zahájení geomechanického monitoringu celého území s 

ohledem na nestabilitu severních svahů lomu a vnějších výsypek. Oproti původním 

předpokladům byly problémy s nestabilitou vnějších výsypek menší neţ na severních 

svazích, tedy na straně skrývkové. Oblast střední části severních svahů byla ovlivněna 

historickou hlubinnou těţbou a provozem skládky chemického odpadu za hranou svahu. Po 

ukončení těţby byly skrývkové svahy ponechány v provozním stavu. K jejich konečné 

úpravě se přistoupilo aţ se značným časovým odstupem. Komplikace z důvodu zamokření 

a výšky upravovaného řezu byly nepřetrţité. Docházelo k jejich destrukci a ke skluzům 

v celé délce 1. řezu. V rámci rekultivačních prací byl upraven sklon svahu na 1:8 za 

současného částečného odtěţení vrstvy sprašových hlín při horní části svahu. I přes to se 

celoročně projevovaly creepové deformace a docházelo k sesuvům, jejichţ plocha se 

pohybovala v desítkách aţ stovkách m
2
. V letech 2001 – 2006 probíhala likvidace a sanace 

chemické skládky umístěné v bezprostředním předpolí 1. řezu. Aby byla zajištěna stabilita 

svahu, byla na plošině 1. řezu v úseku pod touto skládkou vybudována mikropilotová 

stěna. Souběţně prováděná sanační opatření svahu z roku 2004 řešila vybudování systému 

odvodnění, provedení svahových úprav a vybudování stabilizační lavice v patě svahu. 

Lavice je na okrajích zaloţena na sanační a drenáţní vrstvě v šíři 30 m a ve střední části 

v šíři 20 m, přičemţ její pata je ve střední části stabilizována mikropilotovou stěnou. 

Realizace tohoto stabilitního opatření by měla předejít rozsáhlým sesuvům tohoto území 

[6, 7]. Souběţně proběhla téţ sanace sedání výsypek a sanace zátrhů, které jsou 

monitorovány a údaje vyhodnocovány Palivovým kombinátem Ústí, s. p. v intervalu dvou 

týdnů. 

Monitorovací systém, vybudovaný v rámci stabilitních opatření, se skládá 

z inklinometrických vrtů, měřidel pórových tlaků, geodetických bodů na kotvených 

segmentech, geodetických bodů na terénu a měření kotevní síly. Monitorovací práce 

probíhají čtvrtletně a jsou zajišťovány firmou AZ Consult, spol. s r. o., Ústí nad Labem.  
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V tabulce č. 2 a grafu č. 1 jsou, pro příklad, uvedeny naměřené hodnoty na třech 

vybraných geodetických bodech na kotvených segmentech pilotové stěny na skrývkovém 

svahu. Jednotlivé betonové segmenty jsou osazeny vţdy dvěma geodetickými body. Body 

jsou umístěny v krajích segmentů a jsou zabetonovány. Na jejich vrchní část je přivařena 

koncovka pro přesné geodetické měření. Z výsledků měření, na bodu č. 1 segmentu č. 1, 

bodu č. 13 segmentu č. 7 a bodu č. 27 segmentu č. 14, je zřejmé, ţe převaţující směry 

vektorů jsou v souladu s kotevními silami nebo se odchylují v rámci reálné přesnosti 

měření. 

Tabulka č. 2: Změny (posuny) v metrech vůči nulovému měření - 30.3.2005[AZ Consult spol. s r. o., Ústí 

nad Labem] 
 

Segment/měřící 

bod/změna v ose 
30.3.2005 22.3.2006 20.3.2007 20.3.2008 12.3.2009 11.3.2010 

 

S1 1 dY 0,0000 0,0016 0,0026 0,0016 0,0036 0,0036  

S1 1 dX 0,0000 0,0050 0,0100 0,0020 0,0030 0,0002  

S1 1 dZ 0,0000 0,0034 0,0224 -0,0076 -0,0056 -0,0004  

S7 13 dY 0,0000 -0,0058 -0,0038 -0,0108 -0,0028 0,0068  

S7 13 dX 0,0000 -0,0112 -0,0122 -0,0112 -0,0022 0,0146  

S7 13 dZ 0,0000 0,0009 0,0109 -0,0111 -0,0211 -0,0398  

S14 27 dY 0,0000 -0,0078 0,0132 -0,0208 -0,0198 -0,0224  

S14 27 dX 0,0000 -0,0074 -0,0064 -0,0114 -0,0034 -0,0059  

S14 27 dZ 0,0000 0,0050 0,0070 0,0060 0,0200 0,0237  

                         

  
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Graf č. 1: Změny (posuny) v metrech vůči nulovému měření – 30.3.2005[AZ Consult spol. s r. o., Ústí nad 

Labem]  
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Součástí celého projektu rekultivace je i pečlivé vybrání dřevin, které se vysazují 

na daném území. Mezi mnoha je třeba jmenovat dub letní, jasan ztepilý, javor mléč, habr 

obecný, borovice lesní, modřín opadavý. Hlavní porost doplňují dřeviny pomocné, ze kte-

rých můţeme jmenovat lípu srdčitou nebo jeřáb ptačí. Okrajové partie lesních porostů 

budou tvořit keře. Výsadbou však práce nekončí. Navazuje pěstební péče aţ do doby, kdy 

porost vykazuje známky zapojení do lesního porostu a plocha je prohlášena za dokončenou 

[9]. 

Cílovou kulturou zemědělských rekultivací je trvalý travní porost, pro který byla 

pouţita ornice získaná ze záborů souvisejících s těţbou.  

Velký důraz je kladen na kvalitu vody přiváděné Záluţanským potokem a z od-

vodňovacích příkopů výsypek, ke které by měla napomoci vybudovaná protieutrofizační 

nádrţ. Voda musí být vyuţitelná pro účely koupání a účely ekologické, proto je kvalita 

vody sledována pomocí odebírání vzorků z monitorovacích míst. Pro zjištění stavu rybí 

osádky jsou prováděny podvodní průzkumy.  Vývoj jezera od počátku napouštění sledují 

pracovníci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze [9]. 

V rámci bioregulačních opatření byly do jezera vysazeni bolen, štika, sumec. Z 

povodí jezera do jezera pronikli okoun říční, perlín ostrobřichý, cejn velký, plotice obecná. 

Z měkkýšů byl prokázán výskyt plţů plovatky bahenní a plovatky nadmuté. Vodní rostlin-

stvo tvoří rdest kadeřavý a vláskovitý, stolístek klasnatý, růţkatec ponořený, vodní mor 

kanadský. Z niţších rostlin byly pozorovány zelené řasy a povlaky hnědých řas. Vodní 

ptactvo zastupují lyska černá, potápka roháč, volavka popelavá, labuť velká, polák velký, 

polák chocholačka. V letech 2005 aţ 2007 provedl Hydrobiologický ústav AV ČR z Čes-

kých Budějovic komplexní průzkum rybí osádky a v roce 2005 průzkum biomasy vodní 

makrovegetace [9]. 

Odběry vzorků vody jsou prováděny, dle sdělení Palivového kombinátu Ústí, s. p., 

jedenkrát za měsíc z daných monitorovacích míst. Výsledky rozborů vody jsou jednou za 

půl roku hodnoceny firmou R-PRINCIP MOST, s.r.o. a jsou předávány prostřednictvím 

Palivového kombinátu Ústí, s. p. Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem a 

státnímu podniku Povodí Ohře. V jezeře jsou sledovány kvalitativní parametry jezerní vo-

dy a to odběry z hladiny a z hloubkových profilů, biologické parametry a odběry 

sedimentů ze dna jezera. Odběry pro kvalitativní parametry jezerní vody jsou prováděny ve 
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třech profilech: JCH3 – západní část jezera, JCH4 – střední část jezera a JCH5 – východní 

část jezera. Vybrané kvalitativní parametry jezerní vody jsou hodnoceny dle přílohy č. 3 

nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povr-

chových a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Z poslední zprávy za II. pololetí roku 

2010, zpracované pro PKÚ, s. p., firmou R – PRINCIP MOST, s. r. o. a poskytnuté Kraj-

ským úřadem Ústeckého kraje v Ústí nad Labem vyplývá, ţe v případě hladinových vzorků 

odebraných za II. pololetí 2010 byly překročeny pouze standardy pH a teploty vody 

v 7/2010. U hloubkových odběrů ze stejného období byly překročeny imisní limity pH, 

amoniakálního dusíku, rozpuštěného kyslíku a celkového manganu.  

 
Tabulka č. 3: Vývoj kvalitativních parametrů jezerní vody za II. pololetí 2010[R-PRINCIP MOST, s. r. o.] 

Kvalitativní pa-

rametry 
Naměřené hodnoty 

rozpuštěný kyslík nebyly zjištěny podlimitní koncentrace 

reakce vody překračuje hranici pH 

nerozpuštěné 

látky 
hluboko pod hladinou imisního limitu 

rozpuštěné látky imisní limity nejsou překročeny 

BSK5 nebyl překročen imisní standard 

CRSKcr nebyl překročen imisní standard 

sírany 
v předcházejících obdobích nad hranicí imisního limitu, v tomto období 

pouze 200-300 mg/l - nejsou překročeny imisní standardy 

chloridy dlouhodobě hluboko pod imisním limitem, vyjma měsíce listopadu 2010 

celkový fosfor mnoţství fosforu na úrovni oligotrofie 

celkové ţelezo hluboko pod hladinou imisního limitu 

celkový mangan hluboko pod hladinou imisního limitu 

amoniakální du-

sík 

hluboko pod hladinou imisního limitu, se vzrůstající hloubkou se však hod-

noty výrazně zvyšují 

dusičnanový du-

sík 

hodnota imisního standardu byla nařízením vlády č. 227/2007 zrušena, na-

měřené hodnoty jsou však hluboko pod hladinou původního imisního limitu 

dusitanový dusík hluboko pod hladinou imisního limitu 

organický dusík 
hodnota imisního standardu byla nařízením vlády č. 227/2007 zrušena, na-

měřené hodnoty jsou však hluboko pod hladinou původního imisního limitu 

vápník hluboko pod hladinou imisního limitu 

hořčík hluboko pod hladinou imisního limitu 

 

Monitorování vody v jezeře zahrnuje i analýzu vybraných biologických ukazatelů 

– biologické parametry. Z výsledků mikrobiologických analýz, za II. pololetí 2010, vyplý-
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vá dlouhodobě stabilní, velmi nízká úroveň kontaminace. Z výsledků odběrů sedimentů 

dna jezera, které se provádějí jedenkrát ročně, je zřejmé, ţe kontaminace sedimentu běţ-

nými kovy v roce 2010 nemůţe negativně ovlivnit kvalitu vody, stav bioty ani budoucí 

předpokládané vyuţití jezera. V souvislosti s předpokládaným vývojem kvality vody 

v jezeře je, dle R- PRINCIP MOST, s. r. o., nutné zachovat trvalý přítok vody na úrovni 

minimálně 20 l/s, aby nedocházelo ke zvýšené kontaminaci rozpuštěných látek nad stano-

vený limit.   

Řešení stávajícího komunikačního systému propojujícího celý obvod jezera 

umoţňuje nezbytnou obsluţnost při provádění rekultivačních prací i následné pěstební pé-

če. Součástí rekultivačních prací je i odvodňovací systém, který tvoří příkopy a průlehy, 

retenční nádrţe a poldry. Povrchová voda z atmosferických sráţek bude zachycována sítí 

odvodňovacích příkopů a bude slouţit ke krytí ztrát vody výparem. Odtok vody z jezera je 

zajištěn převedením vody do řeky Bíliny prostřednictvím zčásti zatrubněného koryta Zá-

luţanského potoka. Součástí výpustného systému jsou záchytná česla, uzavírající objekt 

trubní trasy a regulační objekt proti zpětnému vzdutí. Na břehu řeky Bíliny je monitorovací 

objekt, který při dosaţení kritické úrovně hladiny řeky vyšle signál, na základě kterého se 

automaticky uzavře stavidlový uzávěr v regulačním objektu a ten zamezí zpětnému přítoku 

vody. Vzhledem k tomu, ţe přítok vody do jezera bude pouze v objemu cca 20 aţ 30 l/s     

a s ohledem na velikost vodní plochy, v průběhu roku nebude z jezera odtékat ţádná voda, 

vše se bude odpařovat. Výpustný systém se, dle sdělení Palivového kombinátu Ústí, s. p., 

uplatní pouze při zvýšené dotaci vod do jezera, v období déletrvajících dešťů nebo na jaře, 

kdy bude voda přetékat stavbou „Převedení vody z jezera Chabařovice do řeky Bíliny―.  

Před vlastním napouštěním bylo nutné provést celou řadu projekčních, technic-

kých a dalších opatření. Tyto přípravné práce si vyţádaly více neţ dva roky. 

Mezi nejnutnější opatření, které bylo nutné učinit můţeme zařadit: 

    zasypání a utěsnění dna lomu 

    vytvoření těsnícího a stabilizačního klínu 

    propojení a dobudování drenáţního systému 

    svahové úpravy skrývky, výsypky a bočních svahů 

    likvidace lomových čerpacích stanic 

    veškerá povolovací a schvalovací řízení související se začátkem napouštění 



Eva Vorlíčková: Obnova Podkrušnohoří – jezero Milada 

 

 

2011  18      

    zajištění dostatečných zdrojů napouštěcí vody s vyhovující kvalitou [6]. 

Další opatření jiţ probíhala v průběhu vlastního napouštění. 

Napouštění jezera Milada začalo 15. června 2001 bývalým poţárním vodovodem 

z Kateřinské nádrţe, později korytem bývalého Zaluţanského potoka přes Záluţanskou 

nádrţ taktéţ z nádrţe Kateřina, při stanovené rychlosti napouštění maximálně 700 l/s. Jako 

první povolil napouštění vod Okresní úřad, Referát ţivotního prostředí v Ústí nad Labem 

dne 10.5.2001. Nahromadění povrchových, podzemních a důlních vod budoucího jezera do 

konečné úrovně hladiny bylo povoleno odborem ţivotního prostředí a zemědělství Kraj-

ského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem dne 7.3.2003. Byl vybudován přelivový 

vrt, umoţňující vyuţití i stařinové vody k napouštění jezera. V roce 2005 byly ukončeny 

práce na objektu převedení vody z jezera do řeky Bíliny. Konečná kóta hladiny jezera byla 

stanovena na 145,7 m n. m. [2, 9]. 

Aţ do srpna 2008 probíhalo napouštění přes napouštěcí koryto, po té došlo ke 

změně systému napouštění. V úseku od Záluţanské nádrţe bylo vybudováno nové koryto 

vedoucí k protieutrofizační nádrţi, ze které přetékala voda příkopem „N― do jezera [9]. 

Práce na protiabrazivním opatření a opevnění svahů byly zahájeny v roce 2004.  

Ochrana svahů je provedena kamenným násypem po celém obvodu jezera v určitých modi-

fikacích. Na severních a západních svazích, které jsou určeny ke koupání, je opevnění 

upraveno tak, aby umoţňovalo snadný vstup do jezera. Průběţná ochrana břehů je prove-

dena kombinací geotextilie s hydroosevem.  

Kolaudační řízení, které určuje konečný tvar a vymezuje hranice jezera, proběhlo 

v roce 2006. Následně bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje v Ústí nad Labem vydáno 

povolení k uţívání stavby vodního díla [2, 9]. 

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 m
3
; 

      průměrná hloubka: 15,5 m; 

      maximální hloubka: 24,7 m; 
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      přítok vody: Kateřinská nádrţ; 

      odtok vody: řeka Bílina [2]. 

Napouštění jezera bylo ukončeno dne 8.8.2010 dosaţením plánované provozní 

hladiny na kótu 145,7 m n. m. [9]. 

Jezero Milada je pro své parametry označována jako první velká vodohospodářská 

rekultivace v Česku. Tímto se stává modelem pro další plánované projekty v Ústeckém a 

Karlovarském kraji. 

3.4 Srovnání s dalšími vodohospodářskými rekultivacemi v severních 

Čechách 

        V nejbliţším okolí Ústí nad Labem započaly hydrické rekultivace jiţ v roce 

1975, kdy byla ukončena hydrická rekultivace dolu Gustav I ve Varvaţově. Touto rekulti-

vací byla vytvořena vodní plocha o rozloze 3,12 ha. V roce 1995 byla úpravou zbytkové 

jámy při rekultivaci dolu A. Zápotocký v Uţíně vytvořena vodní plocha poblíţ města 

Chlumec o rozloze 11,25 ha. Obě tyto vodní plochy jsou vyhláškou č. 152/2008 Sb., sta-

noveny jako povrchové vody vyuţívané ke koupání osob. I kdyţ zde není ţádné zázemí, 

návštěvnost občanů z okolních měst svědčí o tom, ţe tyto první projekty hydrických rekul-

tivací byly úspěšné [10]. 

Z dalších vodních ploch, vzniklých jako hydrická rekultivace, nacházejících se v 

okolí Ústí nad Labem stojí za zmínku vodní plocha Barbora. Vodní plocha Barbora u Tep-

lic o rozloze 63 ha a hloubce 60 m vznikla v roce 1978 zatopením povrchového lomu 

Barbora. Slouţí k rekreaci a výčet aktivit, které se zde dají provozovat je nemalý. Za zmín-

ku stojí mimo koupání a rybaření i potápěčská základna, nudistická pláţ, moţnost 

jachtingu a půjčování loděk. Součástí areálu je golfové hřiště, autokemp, řada občerstvení 

a síť cyklostezek. Na hlavní pláţi, která je přibliţně 500 m dlouhá a celoročně udrţovaná 

najdeme i nezbytné sociální zázemí, tedy sociální zařízení, převlékárny, stanici první po-

moci a další. V areálu jsou i dvě parkovací plochy situované v blízkosti vstupu do areálu. 

Vzhledem k výborné kvalitě vody a její průhlednosti je tato plocha vyuţívána k výcviku 

sportovních potápěčů [2, 15]. 
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Další vodní plochou je Kamencové jezero u Chomutova, které vzniklo v 18. stole-

tí zatopením prostoru po vytěţených břidlicích nebo po vyhoření uhelné sloje. Voda v 

jezeře obsahuje dusitany, dusičnany, síran hlinitý a kromě dalších sloučenin i jednopro-

centní obsah kamence, coţ znamená, ţe ani v letních měsících zde nejsou ţádné řasy a 

sinice. Jezero o rozloze 16 ha, hloubce 8 m láká turisty na průhlednou vodu a mnoţství 

kvalitně připravených atrakcí. Kromě koupání, rybaření, jachtingu, projíţďky po cyklos-

tezkách či na in-line dráze, si návštěvníci mohou zahrát pláţový volejbal, projet se na 

koních, či vyzkoušet aquazorbing, water – bird či vodní lyţování. Ubytování je zajištěno v 

kempech, tábořištích a chatových táborech [2, 16]. 

Na přelomu 60. aţ 70. let vznikla zatopením bývalého hlubinného, později povr-

chového, hnědouhelného dolu v bezprostřední blízkosti města Most nádrţ Benedikt. Nádrţ 

byla vyuţívána jako přírodní koupaliště. Po několika letech se vyskytl problém s těsněním 

dna, které bylo silně propustné a ani těsnící hráze neplnily svoji funkci. Nádrţ byla tedy 

vypuštěna, dno utěsněno a nádrţ znovu napuštěna. Při této přestavbě byl zvolen nově typ 

dvou menších ploch na místo jedné, přičemţ obě vodní plochy jsou propojeny kanály. V 

roce 1999 byla završena obnova areálu. Větší vodní plocha je určena ke koupání, menší 

pak k rybaření. V blízkém okolí je in – line dráha a sportoviště [17]. 

V roce1992 došlo k napouštění neprůtočného jezera Matylda z Nechranického 

přivaděče, které tak vzniklo na místě bývalého povrchového dolu Vrbenský, v severozá-

padní části města Most. Jezero má rozlohu 38 ha a hloubku v průměru kolem 3 aţ 4 m. 

Jezero slouţí k rekreaci, k provozování vodních sportů i k rybaření. V areálu je k dispozici 

autokemp, sociální zařízení a stánky s občerstvením. Hlavním lákadlem k návštěvě je i 

mimo letní sezónu čtyřkilometrová in- line bruslařská dráha, nebo autodrom, vybudovaný 

na rekultivované výsypce [17]. 

V současné době přitahuje největší pozornost, kromě jiţ napuštěného jezera Mila-

da, napouštění jezera Most. Jezero Most vzniká napouštěním zbytkové jámy bývalého 

hnědouhelného lomu Most – Leţáky. Tato rozsáhlá hydrická rekultivace, zajišťovaná stát-

ním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těţební 

činností, slavnostně začala v roce 2008 a ukončení je plánováno v roce 2011. Hlavním 

zdrojem vody k zatápění je voda z řeky Ohře, přiváděná do jezera z Nechranické přehrady 

na Chomutovsku přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice. Dalším zdrojem kva-
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litní vody pro zatápění jsou důlní vody z dolu Kohinoor. Jezero, nacházející se mezi měs-

tem Most a areálem chemických závodů Unipetrol a. s. a Česká rafinérská a. s. v Záluţí u 

Mostu, bude mít při své nadmořské výšce 199 m n. m. rozlohu 311 ha, průměrnou hloubku 

59 m, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Svými parametry tedy překoná do té doby největší do-

končenou hydrickou rekultivaci v Severních Čechách, jezero Milada. Jiţ od roku 2008 je 

zde vybudováno přístaviště s kapacitou aţ několik desítek lodí. Celková rozloha zrekulti-

vovaných ploch, včetně plochy jezera, je 1 264 ha a všechny rekultivační práce by měly 

být dokončeny v roce 2018. Toto obří jezero se stane výrazným stabilizačním prvkem v 

krajině. Vzniklá vodní plocha bude mít kladný vliv na klima okolní krajiny sníţením praš-

nosti a zvýšením vlhkosti vzduchu. Stane se také velkým rezervoárem vody. Takto velká 

vodní plocha se zaručenou kvalitou vody přiláká díky své maximální hloubce 75 m nejen 

turisty, ale zcela jistě i sportovní potapěče. Vyuţití tohoto území je podobné ostatním plo-

chám. Rekreace, sport, vyţití na autodromu a hipodromu. Celkové budoucí vyuţití řeší 

Ideová studie prostorové a funkční akvizice vybraných lokalit jezera Most [17]. 

Pokud bychom chtěli srovnat jednotlivá vodní díla s jezerem Milada, rozlohou se 

můţe porovnávat jen s jezerem Most. Ostatní vodní plochy jsou výrazně menších rozměrů 

a vyjma jezera Matylda a Most jsou také jiţ plně začleněny do okolní krajiny. Jezero Mila-

da má jistou marketingovou výhodu jakoţto dosud největší dokončená hydrická 

rekultivace zbytkové jámy po dobývání hnědého uhlí v severočeském kraji, ovšem tuto 

výhodu ztratí dokončením napouštění jezera Most v roce 2011. 

Dosud jsou rekultivační vodní plochy vyuţívány převáţně ke krátkodobým ná-

vštěvám. Dá se říci, ţe vodní plochy jsou vyuţívány především v letních měsících a to 

zejména ke koupání, rybaření, windsurfingu, jachtingu, jízdě na vodních lyţích a k dalším 

letním aktivitám.  
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Tabulka č. 4: Další hydrické rekultivace v severních Čechách [2, 10, 15, 16, 17] 

   Název 

Rozloha 

(ha) 

Průměrná + 

maximální 

hloubka (m) Blízká obec Využití 

Varvaţov 3,12 max 20 

Varvaţov u Ústí 

nad Labem koupání, rybolov 

Chlumec  11,25 max 11 

Chlumec u Ústí 

nad Labem koupání, rybolov 

Barbora 63 60 Teplice 

koupání, rybaření, po-

tápěčská základna, 

nudistická pláţ, jach-

ting, půjčování loděk, 

golfové hřiště, síť cyk-

lostezek 

Kamencové jezero 16 8 Chomutov 

koupání, rybaření, jach-

ting, cyklostezky,  in-

line dráha, hřiště pro 

pláţový volejbal, pro-

jíţďky na koních, 

aquazorbing, water – 

bird, vodní lyţování 

Benedikt 4,7   Most 

koupání, rybolov, in -

line dráha, sportoviště 

Matylda 38,7 3-4 Most 

koupání, rybolov, in -

line dráha, sportoviště, 

autodrom 

Most - není dokončeno 311 

59                  

max. 75 Most rekultivace probíhá 

Milada 252,2 

15,5               

max.  24,7 

Ústí nad Labem, 

Trmice, Chaba-

řovice 

předpoklad: koupání, 

rybaření, kanoistika, 

cyklostezky,  in-line 

dráha, sportovní hřiště, 

vodní lyţování a další 

                                                                                                     

Z tabulky č. 4 vyplývá, ţe z dosud dokončených a rozpracovaných hydrických re-

kultivací nacházejících se v severních Čechách se rozlohou s jezerem Milada můţe 

porovnávat jen nedokončená rekultivace zbytkové jámy bývalého hnědouhelného lomu 

Most – Leţáky, jezero Most. Výčtem aktivit je nejzajímavější jezero Barbora a Kamencové 

jezero. Vzhledem k tomu, ţe tyto vodní plochy byly vytvořeny jiţ před delší dobou a svý-

mi parametry výrazně zaostávají za jezerem Milada, nelze ani z jejich návštěvnosti 

usuzovat o budoucí návštěvnosti dosud největší dokončené hydrické rekultivace 

v severních Čechách, tedy jezera Milada. Milada svými přírodními podmínkami, konkrétně 
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tím, ţe se jedná o méně větrnou plochu, vytváří předpoklad pro rozvoj kanoistiky a veslo-

vání. Tedy něco nového, co výčet aktivit ostatních lokalit nezahrnuje.  

Nejčastější formou ubytování ostatních lokalit jsou kempy, tábořiště a chatky, 

takţe pokud by v blízkosti jezera Milada skutečně vyrostl 3* hotel s celoročním provozem 

a moţností ubytování např. i pro školy v přírodě, jistě by to zvýšilo konkurenceschopnost 

oblasti. Hloubku jezera bude moţné vyuţít k realizaci potápěčské školy, tak jak je to např. 

i u vodní plochy Barbora. Uvaţuje se i o moţnosti stálého kotvení hausbótů. Pro delší do-

volenou jsou zatím vyuţívány spíše rozlehlé vodní plochy, zejména Máchovo jezero nebo 

přehrada Nechranice. Investicí do sociálního zázemí, výstavby hotelu a všech plánovaných 

atrakcí dávají jistou šanci i jezeru Milada. Aby se uvaţovaný návštěvník rozhodl pro ná-

vštěvu právě jezera Milada, je třeba vybudovat atrakce, které si veřejnost ţádá, například 

velké tobogány, šlapadla, půjčovny kajaků, atd. O provozu motorových člunů vzhledem k 

předpokladu znečištění vody se neuvaţuje, naproti tomu o výletním parníku ano. Stejně tak 

i o rekreačním vodním lyţování. To vše však spíše v delším časovém horizontu [2]. 
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4    VÝZNAM REKULTIVACE PRO REGION 

Napuštění jezera není posledním krokem k návratu tohoto území lidem. Stále ještě 

probíhají v okolí jezera lesnické a zemědělské rekultivace. Po dokončení veškerých prací 

vznikne v blízkosti města Ústí nad Labem atraktivní území určené k rekreaci, sportu, turis-

tice, odpočinku a dalším aktivitám. Samozřejmě se předpokládá rozvoj různorodých 

podnikatelských aktivit.  I kdyţ bude jezero slouţit zejména k rekreačním účelům široké 

veřejnosti, zároveň bude tato oblast plnit i krajinně estetickou a ekologickou funkci. 

Hlavním cílem spolupráce státního podniku Palivový kombinát Ústí a Dobrovol-

ného svazku obcí Milada je především vytvoření podmínek pro co nejrychlejší návrat 

tohoto území k vyuţití pro širokou veřejnost. Proto jiţ v roce 2005 schválily tyto organiza-

ce program postupného uvolňování částí tohoto území pro účely sportu a rekreace. Prvním 

krokem bylo vybudování a otevření cyklotrasy s označením 3009 - 3009A - 3009B. Tímto 

došlo k propojení cyklotrasy Klubu českých turistů v Chabařovicích s cyklotrasou Přemys-

la Oráče č. 3071. Skutečnost, ţe je celý obvod jezera protkán komunikační sítí cyklostezek 

znamená, ţe se všechna zajímavá místa stávají dostupná [2, 9]. 

Jiţ nyní mohou tedy návštěvníci vyuţít především síť cyklostezek, po dosaţení 

poţadované kvality vody bude jezero vyuţito k vodním aktivitám. Na západní a severní 

části svahů přiléhajících k jezeru probíhá lesnická rekultivace, kterou budou doplňovat 

zatravněné plochy. Toto území bude občanům slouţit k rozptýlené rekreaci a koupání a je 

zde počítáno s budoucí moţnou výstavbou rekreačních objektů. Na severovýchodních sva-

zích byl upraven sklon svahů tak, aby to vyhovovalo budoucímu vyuţití, tedy sportu a 

rekreaci. Jiţní část území je určena pro lesnickou rekultivaci, která je doplněna o zatravně-

né plochy. V tomto prostoru se také nachází protieutrofizační nádrţ. Tato část území bude 

plnit ekologické funkce vytvořením přirozených zálivů a mělčin k usídlení vodních ţivoči-

chů a ptactva. 

Dokončení rekreačních ploch je prvním krokem, na který budou navazovat další 

aktivity. Na realizaci jednotlivých záměrů budou zpracovány příslušné stupně územně plá-

novací a projektové dokumentace. Toto území nespadá do chráněné zóny NATURA, ale je 

samozřejmé, ţe realizace konkrétních projektů bude moţná jen při respektování legislativy 

ČR, zejména zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění poz-

dějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dalších zákonů a 
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vyhlášek. Zároveň s ohledem na nevyčerpané zásoby hnědého uhlí bude zapotřebí souhlasu 

Českého báňského úřadu [2]. 

Vzhledem k tomu, ţe jezero není v současné době občanům dostatečně přístupné, 

probíhá příprava výstavby nových veřejných a obsluţných komunikací. Uvaţuje se i o za-

vedení veřejné hromadné dopravy. Výhodou pro budoucí návštěvnost je i dopravní 

dostupnost včetně nedaleké dálnice D8 a zároveň dostatečná vzdálenost od trvale obydle-

ných lokalit.  

Návštěvnost oblasti bude, především v prvních letech, záviset i na ostatních turis-

tických aktivitách v blízkém okolí. Mezi jinými je třeba jmenovat blízkost lázeňského 

města Teplice, středověkého hradu Střekov v Ústí nad Labem, barokního zámku 

v Duchově, Tereziiných lázní v Dubí, prohlídkové štoly Starý Martin v Krupce 

s přístupnou částí ţíly Lukáš, jeţ je nejdelší cínovou rudní ţílou ve střední Evropě, skanze-

nu a muzea Ţeleznice v Zubrnicích. Hlavní roli při výběru této lokality k delšímu pobytu 

zřejmě sehrají přírodní krásy severních Čech, zejména Krušné hory, Chráněná krajinná 

oblast Labské pískovce a především Národní park České Švýcarsko. Dle zdroje 

z Národního parku České Švýcarsko tuto oblast ročně navštíví aţ 750 tis. návštěvníků 

z Čech i ze zahraničí. Pokud by měl návštěvník těchto lokalit zavítat i k jezeru Milada, je 

třeba mu nabídnout nejen obvyklé rekreační a sportovní aktivity, ale i něco nového. 

S přílivem rekreantů samozřejmě souvisí i naplnění ubytovacích kapacit, kterých není 

v okolí Ústí nad Labem mnoho a i tak nejsou během roku zcela vyuţity. Od roku 2005 

počet hromadných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji stále klesá. Přínosem by byla 

nejen výstavba 3*hotelu, která je jednou z investic o které se váţně uvaţuje, ale také vý-

stavba, tolik ţádaných, alternativních ubytovacích zařízení, jako jsou sruby [2, 14]. 

 

 
Tabulka č. 5:  Ubytovací zařízení [14] 

Rok 2009 
Ústí nad Labem  

a okolí 

Blízké okolí  

jezera Milada 

Ústecký kraj 

celkem 

Počet hromadných ubytovacích zařízení 27 44 377 

Celkový počet lůžek 1 661 586 19 243 

Počet hostů v ubytovacích zařízeních 

(osoby) 
39 601   335 939 

Průměrná doba pobytu (dny)     3,9 
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Velký počet rekreantů bude samozřejmě znamenat finanční přínos pro přilehlé 

obce a města. 

Výhodou tohoto území je, ţe je ve sráţkovém stínu Krušných hor a tak má nad-

průměrný počet slunečních dní [2]. 

Mezi nevýhody a případná ohroţení úspěchu této lokality jako rekreační oblasti je 

třeba zařadit to, ţe se jezero můţe z důvodu takřka nulového průtoku vody začít potýkat se 

zhoršenou kvalitou vody. Dalším ohroţením je i stálá niţší geomechanická stabilita svahů 

s čímţ jsou spojeny i nemalé náklady na nepřetrţitý monitoring. Hlavním rizikem nadále 

zůstávají existence loţisek nevytěţeného kvalitního uhlí a v neposlední řadě sanovaná 

skládka chemického odpadu. Dalším limitujícím faktorem pro rekreaci v zimních měsících 

je i to, ţe jezero nezamrzá a vzhledem k tomu, ţe leţí ve sráţkovém stínu, nebude ani do-

statečný přísun sněhu pro úpravu běţeckých tratí. To, co však s největší pravděpodobností 

nepotěší v prvních letech provozu ţádného návštěvníka, je zatím nízký stupeň zalesnění a 

tím daná neatraktivnost okolí. 

Konkurence by mohla přijít po dokončení dalších podobných projektů, jako je je-

zero Most a jezero Medard. Z této zdánlivé nevýhody by se ale naopak mohla stát velká 

výhoda. Po roce 2035 by mělo na území Severočeské hnědouhelné pánve vzniknout zato-

pením zbytkových jam povrchových dolů dalších šest obřích jezer o rozloze 3 859 ha. 

Oblast by se tak stala malou jezerní krajinou, která by se mohla ubírat cestou úspěšného 

projektu rozsáhlých hydrických rekultivací probíhajících v nedalekém sousedním Sasku. 

Oblast Luţických jezer, kde vzniká celkem 21 jezer, se v blízké době stane největší uměle 

vytvořenou jezerní krajinou v Evropě. Velká část tohoto regionu je jiţ plně zrekultivována. 

Je zde vybudováno přes 1 000 km cyklotras s kvalitním asfaltem, určených jak pro kolo, 

tak pro in – line brusle. Jednotlivé trasy vedou nejen kolem jezer, ale propojují i některá 

z nich navzájem mezi sebou. Jezera vítají návštěvníky písčitými pláţemi, borovými a bře-

zovými lesy, kvalitním zázemím a mnoţstvím parkovacích ploch. Oblast se stala 

vyhledávanou i pro dlouhodobější rekreaci, a to nejen místních, ale i rekreantů z Čech. 

V blízké budoucnosti má však jezero Milada pouze dvě moţné cesty, kterými se  

ubírat.  

První moţnou variantou je, ţe po dokončení veškerých rekultivačních prací se 

rozvoj jezera ponechá přírodě. Vznikla by tak odpočinková zóna pro pěší i cykloturistiku a 
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rybaření. I tato zdánlivě nenáročná varianta s sebou nese zatíţení veřejného rozpočtu obcí a 

to především v podobě nákladů na nepřetrţitý monitoring kvality vody a geomechanické 

stability, na údrţbu zeleně a komunikací, úklidové sluţby a administrativu včetně pojištění. 

Příjmy by měly plynout z pronájmu pozemků, z parkovného, z pronájmu vodní plochy, 

atd. [2]. 

Druhá varianta počítá s investicemi na podporu cestovního ruchu. V první řadě by 

bylo nutné vloţit prostředky do vybudování infrastruktury, parkovišť, veřejného osvětlení, 

úpravy zeleně, odpadového hospodářství, atd. Základní investice by byla zhruba ve výši 

150 mil. Kč. Vzhledem k takto vysokým počátečním nákladům by bylo vhodné vyuţít 

nadnárodních a evropských dotačních programů pro rozvoj cestovního ruchu a infrastruk-

tury. Dalším krokem bude nalezení vhodných investorů na realizaci konkrétních projektů, 

jako je vybudování pláţe, hotelu, přístaviště, atd. [2]. 

 

Tabulka č. 6:  Variantní možnosti [2] 

Náklady (obcí) 1. rok provozu 2. rok provozu 3. rok provozu 4. rok provozu 

varianta 1     (tis. Kč) 3 456 3 530 3 606 3 683 

varianta 2     (tis. Kč) 5 228 5 360 5 494 5 628 

     

Výnosy (obcí) 1. rok provozu 2. rok provozu 3. rok provozu 4. rok provozu 

varianta 1     (tis. Kč) 300 300 300 300 

varianta 2     (tis. Kč) 5 559 6 211 6 880 7 499 

                                                                                                              

Pro ústecký region, který se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti je důleţité, 

ţe jednotlivé investiční projekty s sebou přinesou i nová pracovní místa. V roce 2009 do-

sáhla míra registrované nezaměstnanosti v Ústí nad Labem 13,39 %. Vysoké procento 

nezaměstnaných je předpokladem, ţe bude dostatek pracovníků, zejména sezónních, pro 

nově vznikající pracovní místa [15]. 

 

Tabulka č. 7: Nezaměstnanost v Ústí nad Labem v roce 2009 [14] 

Ústí nad Labem - rok 2009 

Míra registrované nezaměstnanosti (%) 13,39 

Nezaměstnaní (osoby) 8 320 

-z toho se základním vzděláním nebo bez vzdělání (osoby) 3693 

Volná pracovní místa 339 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (osoby) 24,54 
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Ekologický i estetický přínos pro region je jiţ nyní nesporný, vše další bude zále-

ţet na budoucích uskutečněných investičních projektech. 
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5 ZÁVĚR 

V současné době není uţ na Ústecku v provozu ţádný hnědouhelný lom ani důl. 

Posledním byl Lom Chabařovice. Zatopením jeho zbytkové jámy vzniklo jezero Milada, 

pojmenované po dřívějším hlubinném dolu Milada, který se nacházel na tomto území. Je-

zero tak vzniklo na místě bývalých obcí Hrbovice, Tuchomyšl a Vyklice, v prostředí 

poznamenaném důlní činností, chemickým a energetickým průmyslem. 

Na rekultivace celého území, zajišťované státním podnikem Palivový kombinát 

Ústí, bylo k 31.12.2002 celkem vynaloţeno přibliţně 550 mil. Kč. Na druhou etapu, probí-

hající v letech 2003 aţ 2012 bylo dle Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před 

privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, zpra-

cované Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a. s., Most a Rekultivační výstavbou Most, a. 

s., Most, původně počítáno s částkou 1,418 719 mld. Kč. Jiţ nyní se celkové náklady dle 

zdroje z Palivového kombinátu Ústí, s. p., pohybují kolem 3 mld. Kč. Vynakládané finanč-

ní prostředky jsou z více zdrojů, převáţná část je však z dotačních peněz MF ČR [5]. 

Průběh rekultivačních prací se jiţ od začátku neustále potýkal s problémy se sní-

ţenou stabilitou svahů, která byla řešena sanačními pracemi a celé území je i nadále 

neustále monitorováno. Z výsledků monitoringů se dané území v současné době jeví jako 

stabilní. Přes to, zůstávají území, která jsou trvale nevhodná pro výstavbu. 

Samotné zatápění zbytkové jámy probíhalo bez větších obtíţí. Plánované provozní 

hladiny bylo dosaţeno dne 8.8.2010. V roce 2012 by mělo jezero začít slouţit i 

k rekreačním účelům. Kvalita vody bude i nadále pečlivě monitorována a to z důvodu ta-

křka nulového průtoku vody. Výsledky dosud posledního monitorovacího hlášení 

sledujícího kvalitativní parametry jezerní vody, biologické parametry a výsledky odběrů 

sedimentů ze dna za II. pololetí roku 2010 jsou příznivé. Za předpokladu udrţení poţado-

vané kvality vody, lze v příštích několika letech očekávat vysokou návštěvnost.  

Z porovnání jezera Milada s dalšími hydrickými rekultivacemi v severních Če-

chách je zřejmé, ţe ţádná z dokončených hydrických rekultivací svými parametry 

neodpovídá parametrům jezera Milada. A tak je jezero Milada dosud jedinečným projek-

tem. 
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Význam, který bude mít tato dosud největší dokončená hydrická rekultivace 

v severních Čechách pro rozvoj cestovního ruchu a zda se jezero v delším časovém hori-

zontu stane konkurencí takových rekreačních lokalit, jako je Máchovo jezero nebo největší 

vodní plocha v kraji, Nechranická přehrada na řece Ohři, bude záviset na mnoha faktorech. 

Tím hlavním je zejména činnost dvou organizací. Dobrovolného svazku obcí Jezero Mila-

da a Mikroregionu Milada, který je tvořen deseti obcemi a byl zaloţen za účelem 

společného řešení problémů, které přesahují území jedné obce a to jak v oblasti rozvoje 

cestovního ruchu, kultury, ale i hospodářství. Výsledkem spolupráce těchto organizací by 

měl být vhodný výběr a realizace jednotlivých investičních projektů, které se vznikem tak-

to rozsáhlé vodní plochy nabízejí. Z návštěvnosti vodních ploch a jiných přírodních krás 

severních Čech lze usuzovat, ţe zájem o jezero bude velký, coţ bude mít i sociálně – eko-

nomický přínos pro region. Hrozbou pro toto území však nadále zůstávají nevytěţená 

loţiska kvalitního uhlí a sanovaná skládka chemického odpadu v blízkosti jezera. 

Práce prokázala, ţe záměr vybudovat v této krajině ovlivňované po desítky let 

důlní činností, chemickým a energetickým průmyslem jezero, byl správný. Jezero Milada 

nevytváří pouze významnou rekreační zónu, ale také místo pro poznávání krás nově vzni-

kající krajiny. Rekultivace nám poskytla moţnost, přetvořit si krajinu podle svého, a nyní 

je na spolupráci všech zainteresovaných, jaký přínos pro region bude mít. Ekologický i 

estetický přínos je jiţ nyní nesporný. 
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