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Třeba proto, že projížďka po Máchově jezeře, prostě patří do 
základní výbavy každého správného výletníka. Místní jezero 
i lesy okouzlují turisty už celá staletí, vynechat nemůžete 
ani hrady Bezděz a Housku, no a už vůbec ne Doksy, město 
prodchnuté duchem příběhů legendárního Čtyřlístku. Každé 
malé dítě, které někdy v ruce drželo tento legendární komiks 
totiž tuší, že okolí Máchova jezera jsou kulisy, kde se odehrávají 
příběhy jejich oblíbené čtyřky. Třeskoprsky jsou ve skutečnosti 
Doksy, rybník Blaťák je Máchovo jezero, hrad Bezzub je Bezděz. 
Autor komiksu Jaroslav Němeček má nedaleko chalupu, a tak se 
příběhy Fifinky, Myšpulína, Bobíka a Pindi odehrávají právě zde. 

Nejlepší výlet? 
K MÁCHOVU JEZERU! 
S rodinou i se školou. 
Málokteré místo v Česku nabízí vyvážený poměr 
“ingrediencí”, ze kterých namícháte skvělý koktejl 
zážitků, jako okolí Máchova jezera. Přírodní krásy, 
čerstvý vzduch, tradice i zábava, která nemá šanci začít 
nudit. Proč vyrazit právě sem? Ať už s rodinou nebo 
s třídou na školní výlet? 

NA HRAD!
Snad nejoblíbenějším cílem výletníků, kteří zavítají do Máchova 
kraje, je královský hrad Bezděz. Vyrazit na něj z Doks můžete 
několika způsoby. Se zdatnějšími dětmi můžete jít pěšky  
(cca 8 km). Je také možné jet vlakem do stanice Bezděz a odtud 
dále po modré, případně obě možnosti zkombinovat. Při cestě 
zpět se můžete zastavit na zámku v Doksech,  navštívit Muzeum 
Čtyřlístku, případně nedaleké Muzeum Karla Hynka Máchy 
a Máchova kraje. 

ODPLUJTE ZA ZÁŽITKEM
Vyhlídkovou okružní plavbou na jedné ze čtyř výletních lodí 
(vybrat si můžete z lodí s poetickými jmény - Jarmila, Hynek, 
Máj a Racek). Plavba trvá zhruba 40 minut, máte také možnost 
vystoupit ve Starých Splavech a dojít zpět pěšky půvabnou 
Jarmilinou stezkou (dlouhá zhruba 3,5 km). Výlet můžete zpestřit 
hrami na pláži, koupáním, vodními sporty, anebo třeba obědem 
či kávou na terase hotelu PORT. (Plavby lze objednat na  
info@regatamachovojezero.cz nebo na 777 915 902)

VYBERTE SI SVOU LOĎ PRO OKRUŽNÍ PLAVBU PO JEZEŘE

MÁJ
Největší výletní loď na Máchově jezeře s kapacitou až 250 osob. Od podzimu roku 
2013 procházel Máj generální opravou, aby se v dubnu 2014 opět slavnostně vrátil 
na vodu, a to skoro přesně 55 let od prvního spuštění, které také proběhlo na jaře, ale 
roku 1959. Máj je jediný svého druhu na světě a byl vyroben v loděnicích Štěchovice 
speciálně pro Máchovo jezero. 

HYNEK ALIAS TISTA
Roku 1930 byla uvedena do provozu loď  Tista, pojmenovaná podle 
bezdězského purkrabího Oldřicha Tisty z Libštejna, který v roce 1366 realizoval 
nápad císaře Karla IV. a založil Velký rybník, tedy dnešní Máchovo jezero. Po 
druhé světové válce byla Tista přejmenována na Hynka. Loď byla vyrobena 
v roce 1930 v Berlíně a koncem 90. let 20. století prošla generální opravou.

JARMILA ALIAS MARIA
V květnu 1924 byla zakoupena 
a do provozu uvedena 
motorová loď Maria, kterou 
slavnostně pokřtila Marie, 
hraběnka z Valdštejna. Loď 
byla po druhé světové válce 
přejmenována na Jarmilu. 
Vyrobena byla v roce 1924 
v berlínských loděnicích 
Dekumag. 

RACEK
Nejmladší výletní lodí Máchova 
jezera je Racek. Byl vyroben 
v Budapešti v roce 1966 
a zajímavostí je, že jeho trup je celý 
z hliníku. Racek právě prochází 
celkovou opravou a na vodu bude 
znovu spuštěn počátkem května. 

Více informací na www.regatamachovojezero.cz a www.kulturadoksy.cz


