
Krajina, ve které je cyklotrasa vedena, vznikla uměle, z výsypek odvážených
z dolu. Byly vytvořeny kopce a návrší, a současný stav tak byl vymodelován
člověkem. Návštevník má ojedinělou příležitost projet se po krajině, která
nevznikla sama, ale byla navržena a vytvořena lidskou rukou. 

Bývalý Lom Chabařovice je prvním z velkých povrchových dolů v rámci České
republiky, u kterých po ukončení těžby dospěly sanační a rekultivační práce do
stádia, kdy zbytková jáma po těžbě je již zaplavována vodou. Tím se stává
modelem pro ostatní lokality.

Cyklotrasa s označením 3009 byla zprovozněna v roce 2006 a vede územím
vnější výsypky lomu, s napojením na Habří a Řehlovice. V Chabařovicích
navazuje na již vybudovanou cyklotrasu KČT se stejným označením, prochází
pak okolo jezera, rozbíhá se po cestách v areálu a nakonci přichází do Stadic.
Zde se napojuje na cyklotrasu Přemysla Oráče (č. 3071), po které je možno
vydat se do Trmic či na opačnou stranu do Úpořin.

Cyklotrasy Jezero Milada
3009 – 3009 A – 3009 B (3071)

Cyklotrasa v území Jezera Milada byla označena z prostředků svazku obcí Jezero Milada 
(Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice, Modlany) 

a Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem.

UPOZORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM
Uživatele areálu žádáme, aby respektovali hranice území otevřeného pro volný pohyb a aby v žádném
případě nepřecházeli do prostoru probíhajících rekultivačních prací. Tento prostor má stále statut
dobývacího území. Rekultivace řídí a ve spolupráci s dalšími firmami provádí Palivový kombinát Ústí nad
Labem, s. p.
Zprovoznění Cykloareálu Milada již v roce 2006 bylo umožněno díky pochopení Palivového kombinátu
Ústí nad Labem, s. p., a Lesů České republiky, s. p.

JEZERO MILADA
Historická data:
1720 – objevení uhlí v území
1830 – 40 funkčních důlních provozů – např.: Elisabeth (5. květen), Albert (Prokop

Holý), Milada I. a II., Doblhoff (Kateřina) a Marie Antonie.
1974 – otevřní Lomu Chabařovice
1994 – ukončení těžby a zahájení

rekultivací
2001 – započetí napouštění jezera
2006 – otevření cyklotras v areálu

jezera Milada

TIPY K NÁVŠTĚVĚ
Občerstvení naleznete v Chabařovicích a Roudníkách

Chabařovice 
• Muzeum města Chabařovice

informace Ing. Sochocký tel. č. 775 586 000
• Muzeum kávomlýnků Chabařovice 

Pondělí–Pátek   8:00–17:00

Chlumec a Přestanov
• Pomníky Napoleonských bitev r. 1813 – Chlumec a Přestanov
• Pomník bitvy Na Běhání – 1426 vítězná husitská bitva nad německými vojsky

Stadice
• Pomník Přemysla Oráče z r. 1841, Pomník stojí na

Královském poli, které je od roku 1962 národní
kulturní památkou. Rozměry Královského pole byly
ve středověku základem české polní míry.
Ve stadicích je dále k vidění Přemyslův statek či
Královský pramen.

• Kamenný barokní most byl postaven v 18. století. Jeden ze dvou dochovaných mostů
barokního původu přes řeku Bílinu. Druhý je v Brozánkách. 

Zámek Trmice
• Muzeum modelové železnice a Muzeum hornictví

Středa 13:00–16:30
Neděle 10:00–12:00   13:00–16:30

Adresa: Hradiště 9, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon/fax: +420 475 220 233
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

Otevírací doba: Po–Pá 8:00–17:00
So 8:00–12:00

Informační středisko města Ústí nad Labem
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Celkový profil všech cyklotras: Chabařovice – 3009B – 3009A – Stadice
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Cyklotrasa je svým profilem a náročností vhodná pro rodiny s dětmi, 
ovšem kouzlo oblasti ocení i zdatní cyklisté.

150

170

190

210

230

250

270

290

310 Odbočka z 3009 – Stadice

4,2 km

3009 A

Doporučená nástupní místa s možností parkování a občerstvení:
Chabařovice, Trmice, Roudníky

Z tras se naskýtá nový, často neznámý pohled na Krušné hory 
i s městy v podhůří.

Horské či trekingové kolo je vhodné.

Výškové profily – m.n.m.


