
Katedra TV PF UJEP, oddíl turistiky USK Slavie v Ústí nad Labem 
Vás zvou na 

55. ročník turistického pochodu  

Ústí n. L. – Milešovka v noci (20 km) 
od roku 2002 pořádán také jako 

memoriál Hanky Vocáskové 

Datum: 6.-15. listopadu 2020  

Dobrovolné startovné: 100,- Kč, na bankovní účet USK Slávie 

Start: Ústí nad Labem 

Cíl: Milešovka 

V letošním ročníku jsme museli přistoupit k distanční formě pochodu. Registrace bude k dispozici na 

webových stránkách pochodu, na e-mail uvedený při registraci obdržíte platební údaje k dobrovolnému 

startovnému. V případě registrace Vám po skončení akce zašleme unikátní diplom.  

Pro ověření, že jste pochod absolvovali v termínu od 6. do 15. listopadu a k získání unikátního diplomu 

máte několik možností, jak nám dát vědět: 

• Zaslání absolvované trasy v elektronické podobě pomocí sportovních aplikací (Garmin connect, 

Strava, Mapy.cz apod.)  

• Foto z vrcholu Milešovky s datem  

• Foto unikátního razítka, umístěného na vrcholu Milešovky 

Tyto informace nebo fotky prosím zašlete na e-mail: milesovkavnoci@seznam.cz 

Trasa: od OC FORUM, podejít železniční trať a vystoupat k restauraci Větruše. Odtud po červené na Milbohov, dále 

jsou varianty: 

  A) pokračovat po červené do Habrovan, překročit dálnici nadjezdem a pokračovat do Žimu, dále po červené 

až do Bílky a poté až na vrchol Milešovky. (19 km) 

  B) po silnici do Stebna, Dubice, Radejčín (nádraží) a odtud po zelené Kletečná, Paškapole, Bílka, z Bílky po 

červené na rozcestí s modrou a po modré na vrchol Milešovky (21 km).  

Na vrcholu Milešovky je konec pochodu. Doprava zpět do Ústí nad Labem, není zajištěna. 

Pozor, držte se značených cest, trasy překračujte nadjezdem D8! Občas je trasa vedena po silnici, stáváte se tedy 

účastníky silničního provozu, dbejte zvýšené opatrnosti! 

Na vrcholu Milešovky bude umístěna uzamčená schránka s účastnickým razítkem, kód od schránky Vám zašleme po 

registraci na uvedený e-mail. 

Upozornění: Trasa vede prostorem CHKO České středohoří, proto se pohybujte výhradně po značených cestách a 
neodhazujte cestou odpadky.  
 
Doporučujeme: Nechoďte bez fungující baterky, reflexního oblečení a vezměte si s sebou mapu Českého 

středohoří.    

Informace: Tomáš Tkáč, mobil: 604 291 198 

       Tereza Tkáčová, mobil 732 355 501, e-mail: milesovkavnoci@seznam.cz 
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