
Každé roční období u jezera má svoje 
kouzlo. Nejvíc lidí láká Milada pocho-
pitelně v létě. Křišťálově průzračná vo-
da nabízí podél pláží radovánky ma-
lým i velkým, náruživí plavci oceňují 
velikost plochy o rozloze 252 hektarů 
s průměrnou hloubkou kolem 15 me-
trů. Jezero Milada a jeho okolí se do-
stává čím dál víc do povědomí lidí jako 
příměstská rekreační zóna pro spádo-
vou oblast Ústecka i Teplicka. 

Co všechno si lidé letos  
u jezera užili: 

  Sezónu oficiálně tradičně zahájil  
3. a 4. června Víkend na Miladě s bo-
hatým a pestrým programem, který 

na hlavní pláži připravil Dobrovolný 
svazek obcí ve spolupráci s PKÚ, s. p. 
Přítomní viděli v akci letecké, lod-
ní a raketové modeláře, ukázku his-
torického šermu, mohli se zúčastnit 
cyklistického a běžeckého závodu, 
fandit závodníkům na kolečkových 
saních o Pohár Palivového kombi-
nátu Ústí a užít si spoustu dalších 
atrakcí. Každý si tu našel své hobby, 
a kdo přišel, nelitoval.  

  Jezero Milada ožilo i v noci. Hvězd-
ná obloha jasného nebe nad prosto-
rem skýtá opravdu velkolepý pohled.  
Zatmění měsíce byla událost, kterou 
sledoval celý svět. K Miladě se na něj 
7. srpna přišly podívat desítky lidí. 
A stejně zajímavá byla říjnová Evrop-

ská noc na Miladě. Obě akce se konaly 
v režii Severočeské hvězdárny a pla-
netária Teplice.

  Na sobotu 12. srpna bylo připraveno 
Léto na Miladě, rovněž s bohatým 
programem. Přestože se počasí pří-
liš nevydařilo, lidé přišli, přizpůsobi-
li se klimatickým podmínkám a roz-
hodně se nenudili. 

  O víkendu 2. září se konal 2. ročník cha-
ritativního Běhu upřímných srdcí pro 
rekreační i profesionální běžce a připra-
veny byly i dětské trasy. Kluci a děvčata 
si navíc užili oblíbené malování na ob-
ličej a hry i soutěže. Výtěžek běhu byl 
určen pro hendikepované spoluobča-
ny a sportovně nadané děti ze sociál-
ně slabších skupin, kterým pomáhá Na-
dační fond UPŘÍMNÉ SRDCE. 

  Letošní úspěšnou sezónu zakončila 
23. září na hlavní pláži víla Milada 
s drakiádou, indiánským představe-
ním, divadlem, zábavnými a vědo-
mostními soutěžemi pro děti a opé-
káním špekáčků na ohni. 

Jak je patrné z fotografií, jezero Mila-
da, kterému někteří přezdívají „ústec-
ké“ moře, i jeho blízké okolí skýtají vel-
ký prostor pro smysluplné volnočaso-
vé aktivity dětí, mládeže, dospělých 
i seniorů. A to je moc dobře.

Letošní sezóna na Miladě  
je minulostí a už se připravuje 

další pro rok 2018. 

Tady je ochutnávka:

Z jezera Milada, které v posledních 
letech prochází úspěšnou rekultiva-
cí, se postupně stává největší spor-
tovní centrum pro veřejnost na Ús-
tecku. Právě v tomto unikátním pří-
rodním prostředí bývalého hnědou-
helného dolu vznikne v roce 2018 
nový sportovní seriál Milada Tour, 
a to spojením nového zimního běhu 
Milada Winter Run, tradičního Cyk-
lozávodu Milada a letní běžecké ak-
ce Milada Run. Už 3. února otevře 

běžeckou sezonu závod Milada Win-
ter Run. Nový zimní běh na trasách 
10 a 5 km představí jezero v době, 
kdy mu vládne sníh a led. Dopro-
vodnou akcí pak bude závod fatbiků. 
V případě, že bude dostatek sněhu, 
uvažují organizátoři i o doprovod-
ném závodu na běžkách. V květnu 
pokračuje seriál tradičním Cyklozá-
vodem Milada, jehož 11. ročník se 
tak od roku 2018 také stává členem 
Milada Tour. Celou Tour zakončí prv-
ní červnovou neděli oblíbený běžec-
ký závod Milada Run, jehož úspěš-
ný úvodní ročník navštívilo téměř 
700 běžců.

Termíny akcí v roce 2018:
  Milada Winter Run, 1. ročník, 

termín: 3. února 2018
  Cyklozávod Milada, 11. ročník, 

termín: 5. května 2018
  Milada Run, 2. ročník,  

termín: 3. června 2018
  Miladatlon, 1. ročník,  

termín: 25. srpna 2018

Úplnou novinkou bude 25. srpna  
1. ročník Miladatlonu 2018. Jedná se 
o závody v terénním triatlonu a kva-
driatlonu pro širokou sportovní ve-
řejnost, kde nebudou chybět rodin-
né štafety, triatlon dětí, dorostu a ju-
niorů, triatlonový závod jednotlivců, 
štafetový závod mužů, žen a mix tý-
mů, kvadriatlon jednotlivců a štafeto-
vý závod v kvadriatlonu. 
A jaké budou další kroky majitele 
areálu, kterým je stát a obhospoda-
řuje jej Palivový kombinát Ústí, s. p.? 
Hotová je projektová dokumenta-
ce pro přívody elektřiny a vody, kte-
ré jsou nyní ve schvalovacím proce-
su. To samé se týká i plovoucích mol, 
která návštěvníkům usnadní pří-
stup do vody. Jejich realizace posu-
ne komfort návštěvníků zase o stu-
pínek výš. 

Ohlédnutí za třetí sezónou na jezeře Milada
Milada – druhé největší jezero v Čechách – má za se-
bou úspěšnou, v pořadí již třetí sezónu. Akcí pro veřej-
nost přibývá, a tak si tu na své přijdou rodiny s dětmi, 
plavci, cyklisté, běžci i pejskaři.


