Zájem o budoucí podobu Milady předčil očekávání
Vítěze mezinárodní architektonické soutěže o budoucí podobu
jezera Milada a jejího okolí známe již dlouho. Tento rok konečně
mohlo vítězné švédské studio Mandaworks začít svou práci na
jezeře přibližovat veřejnosti a dodávat ji podrobnější obrysy.
Výsledkem bude koncepční studie a design manuál pro Miladu, který
Mandaworks představí na konci tohoto roku. Prvním úkolem týmu
bylo obeznámit širokou i odbornou veřejnost s vítězným soutěžním
návrhem, získat k němu zpětnou vazbu a zodpovědět dotazy. Z
deseti jednání vzešlo na 500 připomínek od 150 přímých účastníků
z řad dotčených obcí, úřadů, spolků, sportovců, odborníků a široké
veřejnosti. Hlavním motivem, který se objevoval nejčastěji je apel
na zachování současných kvalit, což je čistota vody a obnovené
přírody, divokost prostředí a zázemí pro sporty. “Hlavně nám z toho

nedělejte další Mácháč” - byla věta, která zazněla mockrát.
Ze setkání vyplynulo, že lidé se s návrhem ztotožňují, připomínky,
které od nich vzešly jsou spíše provozního upozornění, případně
podněty k drobným změnám anebo doplnění uživatelských
potřeb. Jako celek se jim představený záměr líbil. Zástupci
oslovených úřadů reagovali podobně, návrh byl přijat kladně,
zaslané připomínky se postupně vypořádávají. V druhé polovině
prázdnin proběhne další kolo setkávání s veřejností a klíčovými
aktéry nad pracovní verzí koncepční studie. Budeme rádi, když
dorazíte! Na webu www.vizemilada.cz najdete podrobnosti k
proběhlým i budoucím aktivitám. O přesných termínech budeme
včas informovat.

Přehled hlavních připomínek:
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spojení: zkvalitnit veřejnou dopravu, zvýšit bezpečnost pro cyklisty, nastavit pravidla pro mikrodopravu v areálu jezera
převažující shoda na zachování bezmotorových sportů na jezeře
převažující shoda na zachování zákazu rybolovu kvůli obavě ze zhoršení kvality vody
stín a s tím spojené větší zalesnění
pláže: více i menších pláží, zlepšení přístupu do vody se sportovním vybavením na více místech
více tras a tratí kolem jezera pro různé druhy sportů
kvalitní zázemí
spolupráce s místními na kulturních, sportovních či vzdělávacích aktivitách
propracovaný odkaz na minulost
obava o udržitelnost stavebních objektů na jezeře kvůli údržbě a vandalům

Představené body jsou připomínkami k soutěžnímu návrhu Mandaworks, nikoliv ke stávajícímu provozu na Miladě. Je třeba brát v potaz,
že na budoucí podobě Milady se pracuje postupně, se zapojením velkého počtu místních obyvatel. Konsenzus “Vize Milada” i proběhlá
architektonická soutěž sice vyžadují mnoho času a úsilí, nicméně tento proces je zárukou, že práce je v rukou odborníků a odráží reálné
potřeby místních. Z častého srovnávání s jezerem Most na první pohled Milada vyznívá jako chudý příbuzný. Není tomu tak, jen přístupy i
proces znovuoživení jezer se liší. Obě území prošla v posledním století zásadní proměnou. Není to tak dlouho, kdy byla těžba ukončena a
krajina se postupně navrací lidem i přírodě.
Dejme Miladě čas, zaslouží si ho!

