JEZERO MILADA: ŽIVÁ KRAJINA
LAKE MILADA: LIVING LANDSCAPE

STRATEGICKÝ PLÁN 1:10 000
STRATEGICAL PLAN 1:10 000

CHABAŘOVICE

NOVÉ VYKLICE
ZÁPADNÍ SVAHY
SEVERNÍ SVAHY
SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL HRBOVICE

VYKLICKÁ PLÁŽ

PŮV. HRBOVICE

Živá příroda: Rozvoj ekologie krajiny a přírodních procesů

Oživené prostředí: Vytvoření destinací podporujících lokální hodnoty

Životaschopná budoucnost: Zajištění procesů dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti

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

Jezero Milada: Živá krajina

Lake Milada: Living landscape

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.

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.

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.

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.

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.

MODLANY

PŘEDLICE
HLAVNÍ PLÁŽ

JEZERO MILADA

ÚSTÍ NAD LABEM

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.

ROUDNÍKY

VĚŠŤANY

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.

MODLANSKÉ MOKŘADY

TRMICKÁ PLÁŽ

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.
JIŽNÍ SVAHY

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.

PŘÍSTAVIŠTĚ TRMICE

TRMICE
ZÁMEK TRMICE / CHATEAU TRMICE

Odpočívadlo v krajině / Landscape shelter

Parkoviště - rozšíření / Parking extension

Piknik v krajině / Landscape picnic area

Vlak / Train

Vyhlídka / Lookout

Bus / Bus

Rozhedna / Lookout tower

Sezónní přívoz / Ferry

Pozorovatelna ptáků / Birdwatching area

Hlavní vstup / Main entrance

Molo / Floating pier

Hlavní vstupní cyklostezky / Main bike connections

Cesta krajinou / Hiking parh

Hlavní vstupy pěší / Main pedestrian entrances

Cesta mokřady / Wetland boardwalk

Krajinné intervence / Landscape interventions

Cesta v korunách stromů / Tree walk

Kemp / Camping

Kulturní program / Culture program

Chatky / Camping Cottage

Landart

Vodní plocha / Water surface

Ubytování Penzion / Accomodation

Venkovní kino / Outdoor Cinema

Vodní toky / Streams

Ubytování Hotel / Hotel

Venkovní divadlo / Outdoor theatre

Karavany / Camping caravans

Historické místo / Historical location

Toalety / Toilets

Místo pro velké akce / Large event area

Piknik / Picnic

Naučné místo / Educational area

Louky / Meadows

Správa území /Administration

Louky - budoucí sukcese lesa / Medow - future woodland edge
Mokřady a pobřežní vegetace / Wetlands

Travnaté plochy rekreace / Grassland recreational

Záchranná služba / Emergency

Lesy
Woodlands

Konferenční prostory / Conference

Louky - podmáčené louky / Wet meadow

Ekologické centrum / Nature center

Louky / Meadows

Lesy - lužní les / Forest - riparian character

Komunitní centrum / Community center

Louky - budoucí sukcese lesa / Medow - future woodland edge

Lesy - přírodě blízký charakter lesa /
Forests - natural character

Organická farma / Organic farming

Kayak / Kayaking

Lesy - přírodě blízký charakter lesa /
Forests - natural character

Bruslení - zima / Ice skating
Zimní otužování / Ice swimming
Sauna
Vodní sporty / Water sports
Masové sportovní akce / Mass events
Potápění / Diving

HABŘÍ

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

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - BEZMOTOROVÁ DOPRAVA
TRAFFIC SOLUTION - NON-VEHICULAR

Obhospodařované plochy
Agriculture land

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
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Lesy - lužní les / Forest - riparian character

258

Plavání / Swimming

Bruslení / Skating

D8

Travní porosty
Grasslands

Vodní toky / Streams

Venkovní posilovna / Outdoor gym

KOŠTOV

Mokřady a pobřežní vegetace / Wetlands

Restaurace

Hřiště / Playground

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

Mokřady a pobřežní vegetace
Wetlands

Louky - podmáčené louky / Wet meadows

Indoor sportoviště / Indoor sports

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.

Vodní toky a plochy
Water

Vodní plocha / Water surface

Sportoviště / Sport area

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.
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Občerstvení / Kiosk

Půjčovna / Rental

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.

II/2
5

Převlékárny / Changing rooms

Cyklistika / Cycling

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.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - MOTOROVÁ DOPRAVA
TRAFFIC SOLUTION - VEHICULAR

SUCHÉ

Parkoviště / Parking

Molo / Pier

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.

Extenzivní pastviny / Pastures

Půda v režimu ekologického zemědělství/ Ecological farming

II/2
5
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Plochy rekreace
Recreation

Extenzivní pastviny / Pastures

Pláž / Beach
Pláž / Beach

Zpevněné a urbanizované plochy
Hardscape and developed areas

Travnaté plochy rekreační / Grassland recreational

STADICE

Urbanizované plochy rekreace a parků / Recreational areas
Plochy s rekreačním určením / Recreational areas

Zastavitelné plochy - Zpevněné / Hardscape

Zpevněné plochy / Hardscape

Zastavitelné plochy - Budovy / Built areas

HLAV

NÍ OK

RUH

MILA

DA

Zastavěné plochy / Built areas
D8

Plážové sporty / Beach sports

0m
KONCEPT ŽIVÉ KRAJINY
LIVING LANDSCAPE CONCEPT

1972

1972-2001

2001-2021

2021 +

2021+

Původní krajina před povrchovou těžbou

Zrušení lokálních hodnot v důsledku povrchové těžby

Organické osídlování nové krajiny a vytváření nových hodnot

Vize jezera Milada

Former landscape before surface mining

Exploitation of landscape due to mining

Organic inhabitiation and emergence of new ecologies

Vision for lake Milada

Budoucí krajina by neměla být pouze “těžena rekreací”
Future landscape should not only be exploited by heavy recreation

200m

1000m

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

2021+
Živá krajina upevňuje a rozvíjí stávající ekologické a lokální hodnoty
Living landscape builds on and develops existing local values
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JEZERO MILADA / LAKE MILADA
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CHABAŘOVICE

SCHÉMATA NÁVRHU
MASTERPLAN DIAGRAMS

MASTERPLÁN ÚZEMÍ 1:5 000
MASTERPLAN 1:5 000

ROZDĚLENÍ OBLASTÍ JEZERA
SITE DIVISION

Hlavní vstupy, rozvojové a přestavbové území / Main development areas
Hlavní rekreační oblasti / Main recreational areas
Nové Vyklice
New Vyklice

Krajinné oblasti / Landscape areas

Západní svahy
Western slope

Ekologické oblasti / Ecological areas

Severní svahy
Northern slopes

Vyklická pláž
Vyklice beach

Sportovně-rekreační areál Hrbovice
Recreational area Hrbovice

NOVÉ VYKLICE

Hlavní pláž
Main beach
Jezero Milada

Roudníky

ZÁPADNÍ SVAHY

Modlanské mokřady
Modlanske wetlands

Trmická pláž
Trmice beach

SEVERNÍ SVAHY

VYKLICKÁ PLÁŽ

Přístaviště Trmice
Trmice Pier

Jiřní svahy
Southern slopes

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL HRBOVICE
PŮV. HRBOVICE

Parkoviště / Parking

Odpočívadlo v krajině / Landscape shelter

Parkoviště - rozšíření / Parking extension

Piknik v krajině / Landscape picnic area

Vlak / Train

Vyhlídka / Lookout

Bus / Bus

Rozhedna / Lookout tower

Sezónní přívoz / Ferry

Pozorovatelna ptáků / Birdwatching area

Hlavní vstup / Main entrance

Molo / Floating pier

Hlavní vstupní cyklostezky / Main bike connections

Cesta krajinou / Hiking parh

Hlavní vstupy pěší / Main pedestrian entrances

Cesta mokřady / Wetland boardwalk

PLÁN KRAJINNÝCH
TYPŮ stromů / Tree walk
Krajinné intervence / Landscape interventions
Cesta v korunách

HLAVNÍ PLÁŽ

Vodní toky a plochy
Water

LANDSCAPE TYPES
KulturníPLAN
program / Culture program

Kemp / Camping
Chatky / Camping Cottage

Landart

Vodní plocha / Water surface

Ubytování Penzion / Accomodation

Venkovní kino / Outdoor Cinema

Vodní toky / Streams

Ubytování Hotel / Hotel

Venkovní divadlo / Outdoor theatre

Karavany / Camping caravans

Nové Vyklice
Historické místo / Historical location
New Vyklice

Toalety / Toilets

Místo
pro velké akce / Large event area
Západní svahy

Mokřady a pobřežní vegetace
Wetlands
Mokřady a pobřežní vegetace / Wetlands

Western slope

Piknik / Picnic

Naučné místo / Educational area

Převlékárny / Changing rooms
Občerstvení / Kiosk

Vodní plocha / Water surface

Restaurace

Vodní toky / Streams

Travní porosty
Grasslands

Severní svahy
Northern slopes

Vyklická pláž
Vyklice beach

Sportovně-rekreační areál Hrbovice
Recreational area Hrbovice

Louky / Meadows

Správa území /Administration

Louky - budoucí sukcese lesa / Medow - future woodland edge

Hlavní pláž
Main beach

Molo / Pier

Jezero Milada

Mokřady a pobřežní vegetace / Wetlands

Travnaté plochy rekreace / Grassland recreational

Záchranná služba / Emergency

JEZERO MILADA

Lesy
Woodlands

Konferenční prostory / Conference

Roudníky

Ekologické centrum / Nature center

Louky / Meadows

Komunitní centrum / Community center

Louky - budoucí sukcese lesa / Medow - future woodland edge

Louky - podmáčené louky / Wet meadow

Lesy - lužní les / Forest - riparian character

Modlanské mokřady
Modlanske wetlands

Lesy - přírodě blízký charakter lesa /
Forests - natural character

Organická farma / Organic farming
Plavání / Swimming

Lesy - lužní les / Forest - riparian character

Kayak / Kayaking

Lesy - přírodě blízký charakter lesa /
Forests - natural character

Cyklistika / Cycling

ROUDNÍKY

Lesy - smíšené vysázené / Forest - existing

Půjčovna / Rental

Trmická pláž
Trmice beach

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

Přístaviště Trmice
Trmice Pier

Jiřní svahy
Southern slopes

Obhospodařované plochy
Agriculture land

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

Sportoviště / Sport area
Indoor sportoviště / Indoor sports

Půda v režimu ekologického zemědělství/ Ecological farming
Extenzivní pastviny / Pastures

Půda v režimu ekologického zemědělství/ Ecological farming

Hřiště / Playground

Plochy rekreace
Recreation

Extenzivní pastviny / Pastures

Venkovní posilovna / Outdoor gym

MODLANSKÉ MOKŘADY

Louky - podmáčené louky / Wet meadows

Pláž / Beach

Bruslení / Skating

Pláž / Beach

Bruslení - zima / Ice skating

Zpevněné a urbanizované plochy
Hardscape and developed areas

Travnaté plochy rekreační / Grassland recreational

Zimní otužování / Ice swimming

Urbanizované plochy rekreace a parků / Recreational areas

Sauna

Plochy s rekreačním určením / Recreational areas

Vodní sporty / Water sports

Zastavitelné plochy - Zpevněné / Hardscape

Zpevněné plochy / Hardscape
Masové sportovní akce / Mass eventsPLÁN UDRŽITELNÉHO MANAGEMENTU VYUŽITÍ KRAJINY
Zastavěné plochy / Built areas
SUSTAINABLE LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN
Potápění / Diving

TRMICKÁ PLÁŽ

Zastavitelné plochy - Budovy / Built areas

Plážové sporty / Beach sports

Nové Vyklice
New Vyklice
Západní svahy
Western slope

Severní svahy
Northern slopes

Vyklická pláž
Vyklice beach

Sportovně-rekreační areál Hrbovice
Recreational area Hrbovice

PŘÍSTAVIŠTĚ TRMICE
Hlavní pláž
Main beach

JIŽNÍ SVAHY

Jezero Milada

Roudníky

Modlanské mokřady
Modlanske wetlands

Parkoviště / Parking

Odpočívadlo v krajině / Landscape shelter

Parkoviště - rozšíření / Parking extension

Piknik v krajině / Landscape picnic area

Vlak / Train

Vyhlídka / Lookout

Trmická pláž
Trmice beach

Bus / Bus

Rozhedna / Lookout tower

Sezónní přívoz / Ferry

Pozorovatelna ptáků / Birdwatching area

Hlavní vstup / Main entrance

Molo / Floating pier

Hlavní vstupní cyklostezky / Main bike connections

Cesta krajinou / Hiking parh

Hlavní vstupy pěší / Main pedestrian entrances

Cesta mokřady / Wetland boardwalk

Krajinné intervence / Landscape interventions

Cesta v korunách stromů / Tree walk

Kemp / Camping

Kulturní program / Culture program

Chatky / Camping Cottage

Landart

Vodní plocha / Water surface

Ubytování Penzion / Accomodation

Venkovní kino / Outdoor Cinema

Vodní toky / Streams

Ubytování Hotel / Hotel

Venkovní divadlo / Outdoor theatre

Karavany / Camping caravans

Historické místo / Historical location

Toalety / Toilets

Místo pro velké akce / Large event area

Piknik / Picnic

Naučné místo / Educational area

Převlékárny / Changing rooms

27%

TRMICE

Louky / Meadows

Ekologické centrum / Nature center

Louky / Meadows

Lesy - lužní les / Forest - riparian character

Komunitní centrum / Community center

Louky - budoucí sukcese lesa / Medow - future woodland edge

Lesy - přírodě blízký charakter lesa /
Forests - natural character

Lesy - lužní les / Forest - riparian character

Kayak / Kayaking

Lesy - přírodě blízký charakter lesa /
Forests - natural character

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

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

4

Travnaté plochy rekreační / Grassland recreational

4
Západní svahy
Western slope

3%

Severní svahy
Northern slopes

1

Sportovně-rekreační areál Hrbovice
Recreational area Hrbovice

3

Hlavní pláž
Main beach

Lesy - smíšené vysázené / Forest - existing

1

Jezero Milada

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

Roudníky

Obhospodařované plochy
Agriculture land

3

Roudníky

4
Modlanské mokřady
Modlanske wetlands

Půda v režimu ekologického zemědělství/ Ecological farming

2

Extenzivní pastviny / Pastures

Trmická pláž
Trmice beach

Plochy rekreace
Recreation
Jiřní svahy
Southern slopes

Zpevněné a urbanizované plochy
Hardscape and developed areas

1

Zastavitelné plochy - Zpevněné / Hardscape

Zpevněné plochy / Hardscape

Zastavitelné plochy - Budovy / Built areas

Přístaviště Trmice
Trmice Pier

4

3

Urbanizované plochy rekreace a parků / Recreational areas
Plochy s rekreačním určením / Recreational areas

2

2
4

Zastavěné plochy / Built areas

0m

Plážové sporty / Beach sports

2/5

Veřejné prostory a zastavitelné plochy pravidelná intenzivní údržba /
Development areas

4 2%
Vyklická pláž
Vyklice beach

Pláž / Beach
Pláž / Beach

Plochy rekreace - údržba přvevážně v hlavní sezóně / Recreational Areas

17%

3

Západní svahy
Western slope

Lesy
Woodlands

Louky - podmáčené louky / Wet meadow

Plavání / Swimming

17%

3%

38%

Nové Vyklice
New Vyklice

Travnaté plochy rekreace / Grassland recreational

Konferenční prostory / Conference

Půjčovna / Rental

ETAPIZACE - PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ
PHASING - PRIORITY OF DEVELOPMENT

Louky - budoucí sukcese lesa / Medow - future woodland edge

Organická farma / Organic farming

Udržované/obhospodořované plochy krajiny - pravidelný
management krajiny / Maintained and managed landscape

3%

Travní porosty
Grasslands

Vodní toky / Streams

Cyklistika / Cycling

13%

Mokřady a pobřežní vegetace / Wetlands

Restaurace

Záchranná služba / Emergency

Extenzivní ekologické oblasti - management přírodě blízkého
charakteru / Extensive ecological areas

37%

Mokřady a pobřežní vegetace
Wetlands

Louky - podmáčené louky / Wet meadows

Mokřady a pobřežní vegetace / Wetlands

13%

Vodní toky a plochy
Water

Vodní plocha / Water surface

Molo / Pier

27%

Jezero / Lake

Volná krajina - extenzivní management krajiny / Open landscape

Občerstvení / Kiosk

Správa území /Administration

Přístaviště Trmice
Trmice Pier

Jiřní svahy
Southern slopes

JEZERO MILADA / LAKE MILADA

100m

500m

1

Nejvyšší priorita / High priority

2

Vysoká prorita / Medium priority

3

Střední priorita / Medium priority

4

Plochy s nízkou prioritou krajinného rozvoje /
Low priority landscape development

3

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL HRBOVICE PLÁN 1:2 000
RECREATIONAL AREA HRBOVICE PLAN 1:2 000

PŘÍSTAVIŠTĚ TRMICE PLÁN 1:2 000
TRMICE PIER PLAN 1:2 000

Dopoučujeme prověřit možnost rozvoje oblasti původní obce Hrbovice
pro bydlení a smíšeného využití.

Stezka ve stromech
Kemp - karavany
Camping - caravans

Possible future development in the area of former village Hrbovice.

Sportoviště
Sportfield

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL HRBOVICE

Zázemí sportovišť
Sportfield facilities

Kemp
Camping

Služby a zázemí jezera Milada
Services and facilities
Zázemí pláže
Restaurace

Vyhlídka
Lookout

Beach facilities

TRMICKÁ PLÁŽ

Indoor sportoviště
Indoor sports

Restaurace

Hotel

Společenské a konferenční
centrum
Conference center
Zázemí pláže
Beach facilities
Oblast pro sportoviště /
kemp
Sport area / camping
extension

Zázemí pláže

Rozšíření břehu - kamenový
vlnolam pro přístaviště
Coastline extension - wavebreaker

Beach facilities

Zázemí pláže
Beach facilities

Prostor pro masové
sportovní/kulturní akce
Large sports events area

HLAVNÍ PLÁŽ

* Původní umístění objektu Vodní
záchranné služby (v budoucnu
doporučujeme zvážit přesun objektu do
Přístaviště Trmice)
* Current location of water rescue

Přístaviště a zázemí pro výletní
dopravu
Marina

Služby a zázemí jezera Milada
Services and facilities

Služby pro návštěvníky a ubytování
Public services and accomodation

PŘÍSTAVIŠTĚ TRMICE

Zázemí pláže
Vstup na stezku mokřady

Beach facilities

Wetland entrance

Landartový park s
revitalizovanou železnicí

Zázemí vodní sporty,
půjčovna loděk a vstup do
vody

Společensko-kulturní centrum

Land-art park

Community / cultural center

Water sports facilities

Vodn
í bóje
- hra
Wate
nice
r spo
oddě
rts z
lující
one
plava
bord
cí zó
er
n

Přesunutý objekt Vodní záchranné služby
Water rescue

u

Škola potápění a vodních sportů
Diving and water sports school

Heliport
Zázemí vodní sporty,
půjčovna loděk a vstup do
vody
Water sports facilities

200m

0m 25m

HLAVNÍ PŘESTAVBOVÁ ÚZEMÍ / VSTUPY DO ÚZEMÍ
MAIN DEVELOPMENT AREAS / ENTRANCES

Nové Vyklice
New Vyklice

Vstunpí landartový park s revitalizovanou železnicí
Land-art park

NAVRHOVANÝ STAV - VLASTNICKÉ POMĚRY
PROPOSAL - OWNERSHIP

Západní svahy
Western slope
Severní svahy
Northern slopes

Vyklická pláž
Vyklice beach

Sportovně-rekreační areál Hrbovice
Recreational area Hrbovice

Ch

ab

ařo
vic

Vyk
li

e

ce

Nové Vyklice
New Vyklice

vice
bařo

Chabařovice
Vyk
li

ab

ce

Roudn

íky

ařo
vic

Vyk
li

e

ce

Hlavní pláž
Main beach

Sportovně-rekreační areál Hrbovice
Recreational area Hrbovice

Chabařovice

Vykli
icece
ařov

Chabařovice

b
Cha
Tych
omcyš
e
Vykli l

íky

e

Zachované budovy / Preserved buildings

Park

Parkoviště - rozšíření / Parking extension

Nové budovy / New buildings

Plochy rekreace / Recreation

Hlavní vjezdy / Main access

Zastavitelné plochy /Buildable areas

Hranice rozvojové oblati / Development areas

Významná osa / Important axis

Veřejná prostranství / Public space

Parkoviště / Parking

Výhledy do území / Lookout points

Park

Parkoviště - rozšíření / Parking extension

Plochy rekreace / Recreation

Hlavní vjezdy / Main access

Hranice rozvojové oblati / Development areas

Významná osa / Important axis

Parkoviště / Parking

Výhledy do území / Lookout points
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Parkoviště - rozšíření / Parking extension
Hlavní vjezdy / Main access

Tychomyšl
ice
ařov

Tychomyšl

l

Trmice

Tychom
yš
l

da
Mi
la

ro M
ilada
Jeze

Jiřní svahy
Southern slopes

Parkoviště / Parking

Řehlovice
Tychomyšl
Roudníky

Katastrální hranice / Cadastral border

Trmice
Přístaviště Trmice
Trmice Pier

Roudní

*

Trmice

Ústí n.L.

ky

* Oblasti smíšeného vlastnictví (Obce, soukromé a fyzické osoby)

Loch

očice

Správní území obcí / Administrative border

Parkoviště - rozšíření / Parking extension

pozn: Schéma znázorňuje ideální cílový stav, který může mít více variant

Hlavní vjezdy / Main access
Řehlovice

Významná osa / Important axis
Výhledy do území / Lookout points

Vodovod a kanalizace / Water and sewage lines
Elektro přípojka / Electricity lines

JEZERO MILADA / LAKE MILADA

Tychomyšl
Roudníky

Katastrální hranice / Cadastral border
Správní území obcí / Administrative border

*

Řehlovice

Předlice

l

zer
o
Je

Trmice

Trmice

Parkoviště / Parking

Ústí n.L.

očice

Trmice

Veřejná prostranství / Public space

*

Loch

omyš

Hranice rozvojové oblati / Development areas

ky

Tuch

Zastavitelné plochy /Buildable areas

*

*

l

Plochy rekreace / Recreation

Trmice

Chabařovice

omyš

Nové budovy / New buildings

Hranice rozvojové oblati / Development areas

Předlice
Trmice

Roudní

Ústí n.L.

*
Trmice

Přístaviště Trmice
Trmice Pier

Ústecký kraj

Chabařovice

Tuch

a
lad
Mi
ze
ro
Je

Zachované budovy / Preserved buildings

Park

Plochy rekreace / Recreation

Ústí
nad pláž
Labem
Trmická
Trmice beach

Tychomyšl

Stávající budovy / Existing buildings

Veřejná prostranství / Public space

Jiřní svahy
Southern slopes

Roudníky

Zastavitelné plochy /Buildable areas

Trm
ic

Tychomyšl

Nové budovy / New buildings

Roudníky

ada

Mil

H

*

Trmice

ero
Jez

níky

Veřejná prostranství / Public space
Park

myšl

Roud

Ústí n.L.
*

*

Tychomyšl

Modlanské mokřady
Modlanske wetlands

Jezero Milada

Chabařovice
Ústecký kraj

Chabařovice

Tychom
yš

LÚ
CH

Stávající budovy / Existing buildings

HLÚ

rder C

e / bo

Ústí nad Labem

Tych
o

Zastavitelné plochy /Buildable areas

Hranic

myšl

Trmická pláž
Trmice beach

Zachované budovy / Preserved buildings

Zachované budovy / Preserved buildings

Tych
o

Vyklic
e

er

níky

Stávající budovy / Existing buildings

Stávající budovy / Existing buildings

myšl

Roud

Modlanské mokřady
Modlanske wetlands

Nové budovy / New buildings

Vyklice

Tych
o

ilada

Chabařo
vice

ord

/b

Roudníky

Chab

ice

n
Hra

Jezero Milada

Jezero M

*

*
e
vic
bo

ce

Roudn

Hlavní pláž
Main beach

Roudníky

a

Chabařovice
Tychomyšl
Hr

ilad

*

Předlice

Severní svahy
Northern slopes

Vyklická pláž
Vyklice beach

e

c
Vykli

Ch

Předlice

Západní svahy
Western slope

Cha

Vyk
li

ro M

200m

ice

Zázemí a služby jezera Milada
Facilities and services

Kulturně-společenské centrum
Cultural / community center

Nábřeží se službami a ubytováním
Waterfront with services

NAVRHOVANÝ STAV - KATASTRÁLNÍ HRANICE A SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCÍ
PROPOSAL - CADASTRAL AND ADMINISTRATION BORDERS

Jezero Milada
Jeze

100m

e

Vodní záchranná služba
Water rescue
Škola vodních sportů a potápění / vstup do vody
Water sports school
Přístaviště pro malé rekreační lodě
Marina for small boats

Molo na spouštění lodí a vstup do vody
Boat launching pier

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
TECHNICAL INFRASTRUCTURE

vic
bo
Hr

Budoucí možnost rozvoje bývalé obce Hrbovice
Possible development of Hrbovice site

Objekty hotelu a konferenčního centra
Hotel and conference center

Indoor sportoviště
Indoor sports

Hlavní náměstí
Main square

PŘÍSTAVIŠTĚ TRMICE
TRMICE PIER
Zázemí a služby jezera Milada
Facilities and services

Zázemí venkovních sportovišť
Sport facilities

Velké sportoviště
Large sportfield

Kemp - karavany
Caravan camping

Kemp
Camping

Objekty ekologického hospodářství
Ecological farm objects

Budova ekologického centra
Ecological center

Smíšené využití
Mixed-use

Kostel sv. Václava
Church

Revitalizovaný park s rybníkem
Revitalized park with pond

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL HRBOVICE
RECREATIONAL AREA HRBOVICE
Stávající hřiště
Existing sportfield

Bydlení a smíšené využití
Housing and mixed sunction

Veřejná vybavenost
Public function

Hlavní náměstí
Main square

Park kolem zástavby
Perimeter park

Budova bývalé železárny - smíšená funkce
Former steelmill buildings - mixed use

ROUDNÍKY
ROUDNÍKY
Bydlení a smíšené využití
Housing and mixed sunction

NOVÉ VYKLICE
NEW VYKLICE

50m

NÁVRH ZMĚN KATASTRÁLNÍCH A VLASTNICKÝCH POMĚRŮ
CADASTRAL AND OWNERSHIP CHANGES

ařov

100m

Vyklic
e

50m

Chab

0m 25m

* Oblasti smíšeného vlastnictví (Obce, soukromé a fyzické osoby)
pozn: Schéma znázorňuje ideální cílový stav, který může mít více variant

Řehlovice

Bydlení
Housing

Náměstí s industriálními prvky
Square with industrial elements

Nová veřejná budova
New public building

Konverze budovy železárny
Conversion of old building

Umělecké instalace prostoru
Art installations

Bus

Parkoviště
Parking

Informace
Information

PŘÍKLADY VEŘEJNÝCH PROSTOR ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
EXAMPLES OF PUBLIC SPACES IN THE DEVELOPED AREAS

Indoor sportoviště
Indoor sports

SCHÉMA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PUBLIC SPACES IN THE AREA

Vyhlidka
Lookout

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V KRAJINĚ A ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
PUBLIC SPACES IN THE LANDSCAPE AND DEVELOPMENT AREAS

Informace, služby a zázemí
Serveices and facilities

LAND-ART INSTALACE V JEZEŘE - POTOPENÁ VESNICE V MÍSTĚ PŮVODNÍCH VYKLIC
LAND-ART OBJECT - SUNKEN VILLAGE VYKLICE

Restaurace
Restaurant

OBJEKT V KRAJINĚ - VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
LANDSCAPE OBJECT - LOOKOUT TOWER

PŘÍKLADY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V KRAJINĚ
EXAMPLES OF LANDSCAPE PUBLIC SPACES

Nové Vyklice - náměstí
New Vyklice - square
Vyklická pláž
Vyklice beach
Sportovně rekreační areál Hrbovice - náměstí
Recreational area Hrbovice - square

a

ilad

oM
zer

a

ilad

Je

oM
zer

Je

Hlavní pláž
Terasa a schody na sezení

Recreational area Hrbovice - square

New Vyklice - square

Bench overlooking the landscape

Small shelter with sitting and information

Nature gym and playground

Elevated shelter with a view of the landscape

Large floating pier

Terrace and sitting stairs

Hlavní pláž se zázemím

Trmice beach

Přístaviště Trmice - nábřeží a molo
Trmic pier - waterfront and a pier
Vstupní prostor Trmice
Entrance area Trmice

Ekologické centrum
Ecological center

Pláž Trmice

Nová výstavba - bydlení / penzion
New development - Accomodation / housing

Roudníky - square and park

Restaurace
Restaurant

Velké plovoucí molo

Přístaviště pro rekreační lodě
Marina

Vyvýšené odpočívadlo s výhledem

Komunitní centrum
Community center

Přírodní posilovna a dětské hriště

Pavilón na nábřeží
Waterfront pavilion

Malé odpočívadlo s posezením a infotabulí

Molo s přívozem
Pier with ferry

Lavička s výhledem do krajiny

Parkoviště
Parking

Nové Vyklice - náměstí

Informace, služby a zázemí
Serveices and facilities

Sportovně rekreační areál Hrbovice - náměstí

Bus

Main beach
Roudníky - náves a park

Zastavěné oblasti s veřejnými prostory / Development public areas
Veřejná prostranství - zastavěné území / Public spaces - development areas

Jez
ero

Území krajinného veřejného prostranství / Landscape public areas

Mila

da

Jednotlivá veřejná prostranství v krajině / Landscape public spaces

4/5

Roudníky - náves

Přístaviště Trmice - nábřeží a molo

Odpočívadlo v mokřadech s pozorovatelnou ptáků

Velká střecha pro piknik v krajině

Land-artový park u vstupu z Trmic

Zázemí pláže se společným prostorem

Instalace potopené vesnice

Roudníky - square

Trmic pier - waterfront and a pier

Birdwatching tower in wetlands

Common roof for picnics

Land-art park at Trmice entrance

Beach facilities with public space

Sunken village installation

JEZERO MILADA / LAKE MILADA

Main beach with facilities

INICIAČNÍ PROJEKT- ODPOČÍVADLO V KRAJINĚ
INITIATING PROJECT - LANDSCAPE SHELTER

ARCHITEKTONICKÉ A KRAJINNÉ OBJEKTY
ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE OBJECTS
SCHÉMA UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ V KRAJINĚ
LOCATION OF ARCHITECTURE OBJECTS IN THE LANDSCAPE

INICIAČNÍ PROJEKT- VYVÝŠENÉ ODPOČÍVADLO V KRAJINĚ
INITIATING PROJECT - ELEVATED LANDSCAPE SHELTER

Nové Vyklice
New Vyklice

INVESTICE DO INICIAČNÍHO PROJEKTU - JEDEN VELKÝ OBJEKT NEBO VÍCE MALÝCH
INVESTMENT IN INITIATING PROJECT - ONE LARGE OR SEVERAL SMALL OBJECT

Západní svahy
Western slope

S
Malé objekty / Small objects

INICIAČNÍ PROJEKT - TŘI ODPOČÍVADLA V KRAJINĚ
INITIATING PROJECT - THREE LANDSCAPE SHELTERS

Severní svahy
Northern slopes

Vyklická pláž
Vyklice beach

Sportovně-rekreační areál Hrbovice
Recreational area Hrbovice

Nové Vyklice
New Vyklice

Západní svahy
Western slope

Hlavní pláž
Main beach

Severní svahy
Northern slopes

Vyklická pláž
Vyklice beach

Sportovně-rekreační areál Hrbovice
Recreational area Hrbovice

Jezero Milada

M
Střední objekty / Medium objects

Hlavní pláž
Main beach

Roudníky

Jezero Milada

Modlanské mokřady
Modlanske wetlands

Roudníky

Odpočívadlo s grilem pro piknik

Vyvýšené odpočívadlo pro pozorování krajiny

Odpočívadlo s informační tabulí a posezením

Shelter for picnic with grill

Elevated shelter for landscape viewing

Shelter with information board and sitting places

Modlanské mokřady
Modlanske wetlands

Trmická pláž
Trmice beach

Jiřní svahy
Southern slopes

Trmická pláž
Trmice beach

+6,15m

Přístaviště Trmice
Trmice Pier

Jiřní svahy
Southern slopes

Dřevěný obklad s úpravou Shou-sugi-ban
Timber cladding - Shou-sugi-ban

Přístaviště Trmice
Trmice Pier

+5m

Dřevěný obklad s úpravou Shou-sugi-ban
Timber cladding - Shou-sugi-ban

Dřevěný obklad s úpravou Shou-sugi-ban
Timber cladding - Shou-sugi-ban

+5m

L
Velké objekty / Large objects

Dřevěná rámová konstrukce střechy
Roof timber frame

Lokace umístění prvních iniciačních objektů / Location of initiating objects

+2,5m

Dřevěná rámová konstrukce střechy
Roof timber frame

+2,3m

Dřevěná rámová konstrukce střechy
Roof timber frame

+2,5m

Malé objekty / small objects
Střední objekty / medium objects
Velké objekty / large objects

Nosná konstrukce - ocelový sloup
Structural construction - steel column

Pro oživení větší části krajiny jezera a pro propojení s okolními komunitami navrhujeme vytvoření více menších zásahů a
zamýšlenou investici rozdělit do několika objektů odpočívadel v krajině, lehce dostupných z okolních sídel.
For activating larger part of the landscape and for better connection to the surrounding communities, we propose to create several
smaller interventions and divide the initiating investment into several small landscape shelters.

5/5

Betonová patka
Concrete foundation block

JEZERO MILADA / LAKE MILADA

Nosná konstrukce - ocelový sloup
Structural construction - steel column
+-0m

Betonová patka
Concrete foundation block

Nosná konstrukce - ocelový sloup
Structural construction - steel column
+-0m

Betonová patka
Concrete foundation block

+-0m

