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„Hotely Horizont a Port toho mají společného
více, než bychom si možná na první pohled
mysleli. Nelze je sice považovat za typické
kongresové hotely, ale vedle individuální, ro-
dinné klientely se zaměřujeme právě i na tu fi-
remní,“ řekl Ilja Šedivý, předseda představen-
stva společnosti Regata Čechy. „Ta je pro oba
hotely klíčová zejména v období mimo hlavní
sezonu, tedy na jaře a na podzim. I přes shod-
nou filozofii a cílovou skupinu obou hotelů je
jejich firemní nabídka částečně odlišná, a to je
dáno hlavně polohou. Zatímco Horizont v Peci
pod Sněžkou je horský hotel na úpatí naší nej-
vyšší hory, Port naleznete přímo na břehu ma-
lebného Máchova jezera. Můžeme tak vyjít
vstříc dvěma naprosto odlišným požadavkům –
být buď na horách, nebo jen u vody,“ doplnil.

Konference u vody,
teambuilding na horách

Možná patříte mezi
společnosti, které hledají
nové prostředí pro
uspořádání konference,
školení nebo přátelského
setkání se svými obchodními
partnery. Hledisko, které
rozhodne o tom, jakou
lokalitu vyberete, bude
spočívat na jednom ze dvou
pilířů: musí to být místo
v přírodě a takové, kde se
dosud žádná vaše akce
neodehrála. Nebo naopak,
pojedete zásadně do míst,
kde to znáte a kde jste byli
vždy spokojeni. Tomuto
výběru odpovídají například
dva čtyřhvězdičkové hotely,
které vlastní a provozuje
Regata Čechy, a.s. Jeden
najdete na břehu Máchova
jezera a je to hotel Port.
Druhý je hotel Horizont
v Peci pod Sněžkou.
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Není ani výjimkou, když firma využívá služeb
obou hotelů, ty mají totiž kromě nových pří-
chozích léta svou věrnou klientelu. Ta sází na
jistotu trvalé kvality služeb a v neposlední řa-
dě i na zvýhodnění za loajalitu. Nároky na
profesionalitu i požadavky na program se ne-
ustále zvyšují, na což oba hotely musí pružně
reagovat. Akce připravují hostům vždy na
míru jejich zadání i dle jejich finančních a ča-
sových možností. Stejně jako u individuální
klientely je hlavním cílem to, aby každý od-
jížděl s vědomím, že dostal víc, než očekával,
a to v případě firem platí dvojnásob. Oba ho-
tely disponují sport a wellness centry a zaklá-
dají si také na kvalitní gastronomii. 
„Hotel Horizont se díky své poloze stal speci-
alistou především na outdoorové, teambuil-
dingové akce, které jdou jen stěží uspořádat
jinde než na horách nebo třeba přímo na
Sněžce. Z účastníků se zde stávají záchranáři,
jeskyňáři, horolezci, polárníci, mašéři psích
spřežení a mnozí další. Garancí kvalitního
a profesionálního přístupu je však nejen tým
našeho hotelu Horizont, ale i partneři, se kte-
rými úzce spolupracujeme. Lanová dráha
Sněžka, SkiResort Černá Hora – Pec, Relax-
park a Monkey v Peci pod Sněžkou atd.,“ 
komentoval Ilja Šedivý. Dodal také, že s chutí
sobě vlastní zde přichystají každý rok i příjem-
né novinky. 

O těch letošních informoval Karel Rada,
ředitel hotelu Horizont:

Lidé touží po zážitcích, hotelové hosty ne-
vyjímaje. Co pěkného jste v tomto smyslu
nyní představili? A co doporučit pro zá-
jemce o letní putování po horách?

Hotel na rok 2020 připravil několik novinek.
Asi největší změnu jsme udělali v Bohemia
restauraci, kde jsme přeměnili celý bufetový
stůl pro snídaně a večeře. Gastronomickým

zážitkem bude určitě v letní sezoně grilování
na novém venkovním grilu od firmy Vulca-
nus. Pro děti, dospělé i firemní zákazníky
jsme pořídili dva Xbox Kinect, u kterých si
i za špatného počasí užijí spousty sportovních
zážitků. A ne úplnou, ale přesto stále ještě no-
vinkou zůstávají elektrokola, díky nimž i mé-
ně zdatní cyklisté mohou načerpat tu správ-
nou energii z hor.

Krkonoše už dávno nejsou jen pro lyžová-
ní. Váže se k nim možnost dalších adrena-
linových sportů či zábavy. Co byste rád
nabídl firemní klientele, která v Horizontu
pořádá svá setkání, školení, konference?
Jakými aktivitami obohatit pozdní odpo-
ledne, večer nebo časné ráno? Zejména
v době, kdy už nebude po sněhu ani pa-
mátky?

Pro firemní zákazníky máme nepřeberné
množství aktivit i celých balíčků, od ranního

výstupu s čelovkami a průvodcem na Sněžku
za východem slunce přes celodenní akci
Sněžka Tour, během které čeká klienty netra-
diční výstup na Sněžku ve skupinách s ostří-
lenými horskými instruktory. Vyzkouší si tře-
ba pravé lavinové vyhledávače, budou plnit
různé úkoly: rychlá orientace v mapě, překo-
návání nebezpečí lavinového pole, transport
raněného, základní postupy první pomoci
atd. Celá výprava může být zakončena sjez-
dem na horských koloběžkách. Úzce spolu-
pracujeme například s Lanovou dráhou Sněž-
ka, SkiResortem Černá Hora – Pec, Luční
nebo Lesní boudou, Relaxparkem a Monkey
Parkem v Peci pod Sněžkou, se Stezkou koru-
nami stromů v Jánských lázních i dalšími
partnery, díky čemuž jsou naše možnosti při-
pravit programy pro firemní klientelu skoro
neomezené. 

Také gastronomie zanechává významnou
stopu ve vzpomínkách člověka a je jedním
z prvků věrnosti, přízně. Obohatili jste le-
tos jídelní lístek o něco pozoruhodného?
Nebo se k tomu chystáte?

Žezlo šéfkuchaře hotelu Horizont převzal po
svém otci Jiří Švestka mladší a úspěšně navá-
zal na jeho dlouholetou výbornou práci. Hote-
lovou kuchyni ale také obohatil o svěží, mo-
derní postupy, což se nejvíce projevilo na
bufetových snídaních a večeřích. I na jídelním
lístku našeho café & restaurantu se objevily
atraktivní novinky jako například tatarák
z červené řepy s kozím sýrem, vepřová panen-
ka podávaná s cuketovými špagetami s řapíka-
tým celerem a pečenými batáty nebo jahody
restované na pepři s medem. Každý měsíc při-
pravujeme pro své hosty novou víkendovou
nabídku zohledňující sezonní suroviny
a v průběhu ledna a února jsme byli již tradič-
ními účastníky Grand Restaurant Festivalu
Pavla Maurera. 

Karel Rada
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Hotel Port odvíjí svoji nabídku velkou měrou
od své ojedinělé polohy přímo u břehu Má-
chova jezera. „Organizátoři firemních akcí
sem směřují své aktivity velmi často, protože
i v zimě nebo na jaře se zde nabízí mnoho
možností, jak účastníky zaujmout, třeba hned
krásami okolí. Moderní konferenční prostory
hotelu, velký multifunkční sál a několik salon-
ků s výhledem na jezero jsou samozřejmostí
i benefitem zároveň. A většině firem jedno-
značně vyhovuje dobrá dostupnost z Prahy,
resp. ještě lepší z Mladé Boleslavi či Liberce,“
vysvětlil Ilja Šedivý. Kvalitní zázemí a služby
spolu s jedinečnou polohou hotelu na břehu
velké vodní plochy a s příjemnou atmosférou,
to vytváří mimořádně atraktivní nabídku prá-
vě pro uvedenou klientelu. Na jarní únavu
bezpečně zapomenete v hotelovém bazénu, ví-
řivce či bylinkové páře, kam mají hoteloví hos-
té zcela volný přístup. Samozřejmostí je také
sauna a různé druhy masáží.
Tým hotelu však neusíná na vavřínech, a kro-
mě akcí na míru nabízí klientům i originální
doprovodné programy, nyní lze zmínit třeba
velikonoční tematiku; kreativní marketing
Portu si totiž poradí se skoro každým zadá-
ním, které by mohlo program školení či kon-
ference zpestřit. A netýká se to jen služeb
v interiéru. 
Lze využít třeba rozsáhlý hotelový lesopark
s řadou sportovišť a vlastní písečnou a travna-
tou pláží. „U hotelového mola může také při-
stát některá ze čtyř místních výletních lodí.
Největší z nich Máj s kapacitou až 250 pasažé-
rů lze využít nejen pro okružní plavby a zába-
vu v rámci doprovodného programu, ale i jako
netradiční konferenční prostor, o který zájem
rok od roku roste,“ dodal Ilja Šedivý.
Teď už příroda v okolí Máchova jezera rozkvé-
tá a jezero se po zimě opět vrací do plné síly.
K návštěvě zve nejen krásná krajina Máchova
kraje, již v dubnu otevřené hrady Bezděz
a Houska či muzeum Čtyřlístku v nově zrekon-

struovaném zámku v Doksech. Z Portu mohou
hosté vyrážet na výlety pěšky i na kole, oblíbe-
ná Jarmilina stezka vede přímo kolem hotelu.
Hotelová sportovní půjčovna je velmi dobře
vybavená, půjčit si lze například elektrokolo. 
Tvrdívá se, že u vody člověku vytráví, což mů-
že kuchařský tým jen potvrdit. Zdejší snídaně
i večeře jsou vyhlášené. A stejně jako hotel
Horizont, i hotel Port se účastní Maurerova
Grand Restaurant Festivalu.

Také hotel Port bude mít v nadcházející
sezoně čím zaujmout. Naznačil to ředitel
hotelu Port Vladimír Bureš:

Váš hotel připravil pro letošní hosty milá
překvapení. Nač se mohou těšit především?

Hlavní zprávou je, že od května 2020 bude ve
všech pokojích k dispozici klimatizace s indi-
viduálním ovládáním, tudíž příjemnou teplo-
tu si host bude moci navolit při jakémkoliv

počasí, ať už bude v létě nesnesitelné vedro,
anebo naopak nezvyklé chladno.

Zájem o aktivní životní styl roste. Máchovo
jezero a okolní krajina skýtají nespočet pří-
ležitostí, jak posílit kondici. Port tyto mož-
nosti umocňuje širokým sortimentem slu-
žeb týkajících se sportovního vyžití. Co
bude letos k dispozici? 

Stávající již tak bohaté možnosti se budeme
snažit jako každý rok zkvalitnit nabídkou no-
vých lodiček a půjčovaných kol, to je již v ceně
pobytů, ale máme toho samozřejmě více. Tře-
ba nabídku půjčovny nad rámec ceny rozšíří-
me o elektrolodičky, doplníme elektrokola
i pro děti, a pokud se vše podaří podle našich
plánů, tak i elektro jetboard. 

Jaké změny v lodní dopravě jste si pro
nadcházející jarní a letní sezonu připravili?
Roste zájem firem o doprovodné akce na
lodích při příležitosti konferencí, školení,
setkání v Portu? A je možné si zajistit ter-
míny již třeba na listopad a prosinec napří-
klad na vánoční plavbu po jezeře?

Naše sesterská společnost Regata Máchovo jeze-
ro, a.s., provozovatel výletních lodí, se nebrání
nejrozmanitějším aktivitám a zájemcům dokáže
zajistit opravdu jedinečný program. Například
na loňské adventní plavby lidé stále vzpomínají
a není problém takovou plavbu uspořádat i jako
firemní vánoční večírek. Za nás snad jen to, že
přijímáme objednávky na celou sezonu, včetně
pozdního podzimu a předvánočního času s do-
větkem, že od začátku listopadu je vždy plavba
závislá na počasí a momentálním stavu Mácho-
va jezera. Letošní sezona okružních plaveb pro
veřejnost začíná již na velikonoční pátek a my
se těšíme, že budeme našim hostům moci i toto
zpestření nabídnout.

připravila Eva BrixiVladimír Bureš


