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PKÚ jako správce území jezera Milada k zajištění ochrany přírody a krajiny, zdraví a 
bezpečnosti návštěvníků vydává tento návštěvní řád 

 
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  

ÚZEMÍ JEZERA MILADA 

 
1. Přístup osob do území jezera Milada je celoroční a volný.  
2. Vjezd vozidel je omezen dopravními značkami a je možný pouze s platnou povolenkou 

vydanou PKÚ dle pravidel pro vydávání povolenek (viz www.pku.cz). 
3. Jezero Milada je vodní plochou s koupáním na vlastní nebezpečí.  
4. Veškeré rekreační, turistické a sportovní aktivity jsou vykonávány na vlastní nebezpečí. 
5. Každý návštěvník území jezera Milada je povinen řídit se tímto návštěvním řádem, 

pokyny na informačních cedulích a vývěskách, dopravním značením a uposlechnout 
výzev, pokynů či příkazů strážní služby PKÚ. 

6. Nedílnou součástí tohoto návštěvního řádu je mapa území s vymezením území jezera 
Milada a podmínek pro rekreační, turistické a sportovní aktivity. 
 

V území jezera Milada je zakázáno 
 

1. Vjíždět jednostopými i dvoustopými motorovými vozidly do území jezera Milada. 
2. Parkovat motorová vozidla mimo určené odstavné plochy. 
3. Vstupovat do vody mimo místa, která jsou k tomu určená (pláže a mola). 
4. Skákat do vody (hrozí nebezpečí zranění o kamenné vlnolamy umístěné pod vodou).  
5. Koupat a potápět se v místech, kde tím může být ztížena plavba (poblíž kotvišť a 

vývazišť). 
6. Tábořit, stanovat a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa. 
7. Vstupovat na pláže se psy (kromě pláží či jejich částí k tomu určených). 
8. Poškozovat a jakkoliv manipulovat s technickými zařízeními a plovoucími moly a 

ekomoly. 
9. Přibližovat se nebo vstupovat na ekomola určená pro odpočinek a hnízdění ptáků. 
10. Ohrožovat či omezovat svou činností či volným pohybem psů (nebo jiných domácích 

zvířat) ostatní návštěvníky (zejména pak při pohybu po účelových komunikacích, plážích, 
molech nebo na vodní ploše). 

11. Plavit se motorovými plavidly po jezeře (s výjimkou plavidel IZS a správy jezera). 
12. Kotvit či vyvazovat malá plavidla mimo místa k tomu určená (viz provozní řád vývaziště). 
13. Vjíždět do lesních porostů na kole, koloběžkách, lyžích apod. 
14. Rybařit a lovit zvěř. 
15. Vstupovat s koňmi do lesních porostů (s výjimkou lesních cest), na pláže a příbřežní 

komunikaci a plavit koně v jezeře. 
16. Jakkoliv znečišťovat území jezera Milada odpadky. 
17. Jakkoliv rušit volně žijící živočichy zejména pak volným nekontrolovaným pohybem psů. 

 
Důležitá telefonní čísla 

Tísňová linka – 112 
Městská policie – 156 
Policie ČR 158 
Záchranná služba – 155 
Hasiči – 150 
Správce území PKÚ (mobilní strážní služba) – 723 848 868  

 
Účinnost 

 
Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2021. 

http://www.pku.cz/

