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Rozhovor s ředitelem Obecně 
prospěšné společnosti Máchovo 
jezero Jiřím Holubem a koordi-

nátorem této instituce Jiřím Broschem 
jsem začal konstatováním, že Mácho-
vo jezero je jedním z nejvýznamněj-
ších rekreačních 
a turistických cílů 
v Česku.

Myšlenka založit 
Obecně prospěš-
nou společnost 
Máchovo jezero 
vznikla v roce 2005. 
Důvody byly dva. 
První vycházel ze 
situace, kdy v roce 
2004 došlo k zásad-
nímu zhoršení kvality vody v Máchově 
jezeře a vyhlášení zákazu koupání. V násle-
dujícím roce se situace opakovala. Poklesla 
návštěvnost, což mělo za následek snížení 

příjmů z cestovní-
ho ruchu u všech 
subjektů, a tím také 
pokles potřebných 
investic do cestov-
ního ruchu. Prvot-
ním důvodem pro 
založení Obecně 
prospěšné společ-
nosti Máchovo jeze-
ro tedy byla potře-
ba kontinuálního 
zajišťování činností vedoucích k udržení 
čisté vody v jezeře. A to se povedlo, v jezeře 
byly obnoveny samočisticí procesy. 

S touto potřebou úzce souvisí druhý 
důvod založení společnosti, a to koordi-
nace činností vedoucích k dlouhodobě 
udržitelnému rozvoji cestovního ruchu 
v oblasti. Postupem doby se naše aktivity 
rozšířily o další poslání. Rád bych se zmínil 
i o sportovně rekreačním rybolovu, který je 

na Máchově jezeře obnoven třetím rokem. 
Od většiny rybářských revírů se lišíme 
důrazem na jeho rekreační charakter. Mezi 
naše úkoly patří nejen vydávání rybář-
ských povolenek, ale i regulace rybí obsád-
ky, aby přispívala k čistotě vody v jezeře. 
To se nám daří doplňováním dravých ryb, 
jako jsou štika, bolen, candát i okoun. Rybo-
lov na Máchově jezeře rozhodně není tím 
hlavním, ale je zajímavým zpestřením. Je 
jednou z mnoha rekreačních aktivit, kte-
ré na jezeře a kolem něj probíhají, a pro-
to má určitá omezení. Ve spolupráci s měs-
tem Doksy se podílíme i na řešení dalších 
věcí, nyní například na zajišťování jednot-
ného navigačního systému. 

Pozvání 
do Máchova kraje

Jiří Holub

Před čtrnácti lety jsem ve Všudybylu poprvé psal o hotelu Port a romantické krajině 

s jezerem a písečnými plážemi, kde v duchu slov klasika a patrona kraje Karla Hynka 

Máchy borový zavání háj (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „Kterak Otec vlasti zbudoval 

a vyzvedl“). V mezidobí se mnohé událo. V současnosti ale lze konstatovat, že to, co bylo 

na Máchově jezeře okouzlující a báječné, zůstalo, a krom čtvrté hvězdy hotelu Port tam 

přibyly další pozitivní věci. K opakovaným návštěvám Máchova kraje vyzývají i chysta-

né události. Před hlavní turistickou sezonou jsem se proto opět vydal k Máchovu jezeru, 

abych vás, čtenáře Všudybylu, prostřednictvím čtyř rozhovorů pozval k „Velkému ryb-

níku“, jenž nechal Karel IV. založit v roce 1367. V roce, o kterém Beneš Krabice z Veitmile 

ve své kronice referuje: „Toho roku a v tom čase císař (…) vrátiv se do Čech, zbudoval 

a vyzvedl rybník podivuhodné velikosti, jakési velké vodstvo, pod hradem Bezděz...“

Jiří Brosche

Sportovně 
rekreační rybolov
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Svatba na lodi, fi remní, společen-
ské a rodinné happeningy, oslavy, 
rauty, slavnostní večeře s kapitá-

nem, tak kvůli tomu není nutné cesto-
vat k nalodění se do mořských přístavů. 
Tímto konstatováním jsem oslovil před-
sedu představenstva společnosti Rega-
ta Máchovo jezero Vladimíra Reicherta.
Pane předsedo, 
co na vašich plav-
bách lidi nejvíc 
přitahuje?

Prostředí Mácho-
va jezera. Nádher-
ná, rozlehlá vodní 
plocha, zasazená 
do krásné příro-
dy Máchova kraje. 
Za dnešní výbor-
nou kondici jeze-
ra můžeme poděkovat dobré spolupráci 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 
Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, 
města Doksy, které má Máchovo jezero 
v nájmu, a v neposlední řadě Obecně pro-
spěšné společnosti Máchovo jezero. 

Mimo správy dvou pláží provozujeme 
autokemp Klůček a hlavně lodní dopra-
vu na jezeře. Právě teď se tedy chystáme 

na hlavní sezonu. Na první plavby jsme 
vypluli již o Velikonocích, což je letošní 
novinka. Loňskou novinkou byly zase 
plavby o adventních nedělích, které 
měly obrovskou odezvu, stejně jako tyto 
velikonoční.

Naše fl otila se skládá ze čtyř výletních 
lodí. Nejmenší loď Jarmila byla postave-
na v roce 1924 v berlínských loděnicích. 
Loď Hynek, která v létě slouží jako místní 
doprava, byla rovněž postavena v berlín-
ských loděnicích v roce 1930. Další naší lo-
dí je Racek, vyrobili ji v loděnicích v Buda-
pešti a na vodu byla spuštěna roce 1966. 
Naší čtvrtou a největší lodí je nedávno 
kompletně rekonstruovaný Máj. Byl vyro-
ben v loděnicích Štěchovice přímo pro 
Máchovo jezero a jeho vody začal brázdit 
v roce 1959. Je jediný – další takovou loď 
už nepostavili – a jedinečný, velmi žádaný 
jak pro fi remní akce, tak pro školní výle-
ty a svatby. 

>>> www.regatamachovojezero.cz

Vladimír Reichert

Máchovo jezero leží v Chráněné krajin-
né oblasti Kokořínsko. 

Tato skutečnost před nás staví potře-
bu kloubit otázku udržitelného rozvo-
je cestovního ruchu, ekologie a rekreač-
ně sportovního rybolovu. Kvalita vody 
v jezeře začíná na jeho přítocích. Hlav-
ní důraz klademe na minimalizaci pří-
tomnosti fosfátů ve vodě a v tomto směru 
se nám docela daří. Dokládají to analýzy 
vzorků vod nabíraných nejen v Mácho-
vě jezeře, ale i na přítocích a v rybní-
cích ležících nad ním, které se pravidel-
ně provádějí. Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, která má Máchovo jezero 
ve své gesci, loni provedla kompletní 
vyčištění dokeské zátoky. Bylo odbag-
rováno letité bahno obsahující fosfátové 
sedimenty. Kvalitě vody tento zásah urči-
tě pomohl. Na základě provedené kont-
rolní studie jsme v roce 2018 zazname-
nali také zvýšený výskyt zelené vegetace 
v jezeře. I ta má na kvalitu vody přízni-
vý vliv. Avšak otázku přítomnosti fyto-
planktonu a samozřejmě i zooplanktonu 
je třeba vidět v rovnováze. Zelená vegeta-
ce sice zamezuje růstu sinic a zprůhled-
ňuje vodu, na druhou stranu bychom si 
určitě nepřáli mít z rekreačního jeze-
ra vodní džungli. A zarostlou džungli, 
natož smetiště nechceme mít ani na jeho 
březích. Proto Obecně prospěšná společ-
nost Máchovo jezero pečuje i o kultivaci 
pobřeží včetně úseků, které jsou využí-
vány k rybolovu. Po dohodě se Správou 
chráněné krajinné oblasti Kokořínsko 
– Máchův kraj provádíme pravidelnou 
údržbu porostů, sekáme rákosí a čistíme 

břehy od odpadků zanechaných rekrean-
ty. Tedy pečujeme o to, aby Máchovo jeze-
ro a jeho okolí byly čisté a trvale přitaho-
valy turisty a rekreanty. 

>>> www.opsmachovojezero.cz

Regata Máchovo jezero
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Ředitele příspěvkové organiza-
ce města Doksy KulturaDoksy.
cz Petra Hozáka jsem se zeptal, 

jakými programy Máchovo jezero přiví-
tá hlavní turistickou sezonu.

Rozmanitými, 
protože k Mácho-
vu jezer u jezdí 
různé skupiny li-
dí – od sportovně 
aktivních po zážit-
káře a turisty či 
výletníky,  kteř í 
jdou za památka-
mi. Co se progra-
mů týče, vytvořili 
jsme koncept „Kul-
turní léto u Máchova jezera“ s takovou 
nabídkou, aby si lidé mohli každý týden 
vybrat. „Kulturní léto u Máchova jezera“ 
propagujeme jako celek. Začíná koncem 
června a končí zářijovým vinobraním 
v areálu hotelu Port. Během té doby se tu 
uskuteční velké množství akcí. Od řezbář-
ského sympozia přes nejrůznější výstavy 
až po velké festivaly.

Tento rok slavíme sté výročí vzniku 
republiky, takže se lze těšit na akce věno-
vané nejenom tomuto výročí, ale i udá-
lostem let 1928, 1948, 1968. Spolu s histo-
riky jsme vytvořili fotografi ckou výstavu 
„Dokské osmičky“, která dokumentu-
je, jak se tu vyvíjela rekreace. Jak se to tu 
z lázeňského města a éry, kdy se říkávalo, 
že je to tu český Jadran, postupně měnilo. 

Návštěvníci Doks se mohou těšit 
i na divadelní představení. Ta se tradičně 

odehrávají pod širým nebem na nádvo-
ří zámku Doksy, kde bude v příštím roce 
otevřen prohlídkový okruh věnovaný 
Valdštejnům. 

Letošní velkou novinkou bude letní ki-
no. Před desítkami let si občané Doks vybu-
dovali amfi teátr. Nicméně od posledního 
promítání v něm už uběhlo pětadvacet let. 
Loni jsme proto oslovili fi rmu s pojízdným 
letním kinem a v zámeckém parku promí-
tali fi lm Život je život (s panem Vetchým 
v hlavní roli), jehož velká část se odehrá-
vá u Máchova jezera. Přišlo přes dvě stě 
lidí a reakce byly velmi kladné. Společně 
s vedením města jsme proto pořídili vlast-
ní mobilní promítací techniku. Letos tak 
turistům a zdejším občanům promítání 
nabídneme na různých místech. Zákla-
dem však zůstane zámek. Rádi bychom 
udělali letní kino i na pláži. Lidé se posa-
dí na deky, ve stáncích si koupí občerstve-
ní a budou sledovat západ slunce. Jakmile 
slunce zapadne, začne se promítat… 

Doksy se staly vyhledávaným místem 
konání hudebních festivalů. Kromě nej-
známějšího, kterým je srpnový festival 
taneční hudby Mácháč, jejž rok co rok nav-
štíví přes patnáct tisíc lidí a letos proběh-
ne jeho šestnáctý ročník, tu máme i men-
ší festivaly. Před dvěma roky se k nám 
nastěhoval rodinný festival Rozmar-
né léto, odehrávající se na malých podi-
ích s muzikou a divadélky pro děti. Jeho 
součástí jsou i koncerty na velkých podi-
ích s aktéry, jako je Pavel Calta či kapela 
Vohnout. Letos se návštěvníci Rozmarné-
ho léta mohou těšit na kapelu Žlutý pes 
a na Tomáše Kluse. Dalším z festivalů je 
Zadarmofest na pláži na Klůčku. Hladina 

Máchova jezera, prosluněná pláž, borový 
les, pískovcové skály, silueta Bezdězu, tohle 
spojení mu dává neopakovatelnou atmo-
sféru. Kromě festivalů tančení hudby, rádi-
ové popové hudby a rockové muziky se zde 
pořádají i menší koncerty či folkový večer. 
Pořádáme i festiválek amatérských kapel. 
Loni na něj přišlo tři sta lidí. 

Na své si přijdou i sportovci. Letos se tu 
uskuteční patnáctý ročník „Euroher“, což je 
multidisciplínová celovíkendová štafetová 
soutěž družstev, která obsahuje lukostřel-
bu, jízdu na raftu, plážový volejbal, tenis 
a další disciplíny. Loni jsme tu jako hlav-
ního hosta, který nad akcí převzal záštitu, 
měli mistra světa, kajakáře Josefa Dostála.

Na závěr mi určitě dovolte, abych čte-
náře Všudybylu pozval na zářijovou akci, 
která „Kulturní léto u Máchova jezera“ 
zakončuje, na čím dál oblíbenější Vino-
braní u Máchova jezera a zábavné odpo-
ledne pro děti, jež pořádá hotel Port. 

>>> www.kulturadoksy.cz

Petr Hozák

Kulturní léto 
u Máchova jezera
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Rozhovor s ředitelem hotelu Port 
Vladimírem Burešem jsem zahá-
jil konstatováním: Máchovo jeze-

ro a romantická krajina lákají k túrám 
a procházkám. Nicméně, když se z nich 
poutník vrátí, má kde regenerovat? 

M á .  U  n á s . 
A v jakoukoli roč-
ní dobu. Máme tu 
dva bazény. Jeden 
venkovní, druhý 
vnitřní, který je 
celoročně v provo-
zu. V jeho soused-
ství je vířivka. Vše 
v nerezovém pro-
vedení. Hned ved-
le je moderní par-
ní kabina s vyhřívanými lavicemi. Máme 
tu i klasickou fi nskou saunu a v zimě ma-
jí její návštěvníci k dispozici nejen obvyk-
lou ochlazovnu, ale vysekáváme pro ně 
u našeho hotelového mola i díru do ledu 
pokrývajícího jezero. 

V našem sport a wellness centru jsou 
k dispozici i dvě bowlingové dráhy, stol-
ní tenis, kurt na badminton, malé fi tness 
a hoteloví hosté do něj mají v rámci uby-
tování vstup zdarma. 

Nabízíme samozřejmě i různé druhy 
masáží a základních kosmeticko-regene-
račních procedur. 

Váš hotelový komplex disponuje půjčov-
nou kol a elektrokol.

Elektrokola půjčujeme druhým rokem. 
Samozřejmě pak horská a městská ko-
la pro hosty, kteří si chtějí zajet třeba jen 
do Doks nebo do Starých Splavů. Pro děti 
tu máme odrážedla, cyklovozíky a dětská 
kola různých velikostí. Začínáme uvažo-
vat i o koloběžkách, ty jsou hodně oblíbe-
né u lidí majících problémy se zády. Počet 
elektrokol průběžně navyšujeme. Je to 
trend, který cyklovýlety umožňuje i netré-
novaným hostům. Snadno díky nim zvlá-
dají i delší trasy a různá převýšení. 

Hotel Port má přístav nejen v názvu, 
takže na čem mohou hosté vyplouvat 
z hotelového přístaviště?

Disponujeme dobře vybavenou půj-
čovnou plavidel. Hosté si mohou půj-
čit tradiční šlapadla, lodičky na vesla, 
ale i dvouplášťové seekajaky, konstruo-
vané tak, aby se nepřevrátily. Máme tu 
také malou fl otilu snadno ovladatelných 
katamaránů a půjčujeme i windsurfi ngy 
– od malých s tréninkovou plachtou až 
po soutěžní pro zdatné surfaře. V nedáv-
né době jsme půjčovnu doplnili popu-
lárními paddleboardy. A samozřejmě, 
u našeho hotelového mola mohou při-
stávat i místní výletní lodě. 

Máchův kraj láká i houbaře. 
Ano, okolí hotelu je obklopeno boro-

vými a smíšenými lesy. Navíc nedaleké, 
donedávna zapovězené, prostory býva-
lého vojenského újezdu kolem Hradčan 
až po Mimoň a Bělou pod Bezdězem jsou 
houbařským rájem. Hovoříme-li o těchto 
tradičních aktivitách, nedá mi se nezmí-
nit o vzkříšeném rybolovu na Máchově 
jezeře. V hotelovém areálu máme jeden 
z úseků určený pro sportovní rybolov 
a rybářské povolenky prodáváme přímo 
v hotelu.

Pro fi rmu Regata Čechy, která je provo-
zovatelem hotelu Port, pracujete přes 
dvacet let. 

Máte pravdu, 24 let. Její fi lozofi e plně 
souzní s mým názorem na to, jak se 
má podnikat. Další věcí, která přispí-
vá k tomu, že tu rád pracuji, je prostředí 
Máchova jezera, místní genius loci. To, že 
umí pohladit po duši, stvrzují i opakova-
né pobyty našich hostů. Velkou placatou 
televizi má dneska na pokoji každý hotel. 
Slušně vybavené wellness mnohý. Ale 
když host přijde do pokoje a otevře si okno 
nebo vyjde na terasu, to je to, čím je hotel 
Port unikátní. A je vstřícný nejen k nám 
dospělým, děti ho mají rovněž rády. Loni 
jsme pro ně třeba vymysleli hotelového 
maskota Portyho. Jako plyšovou hračku 
ho najdou při příjezdu v pokoji a Porty 
v životní velikosti provází děti i v hlavní 
sezoně během dne v rámci her a tvůrčích 
dílniček, kdy o jejich zábavu pečují naše 
animátorky. No a pro děti i dospěláky tu 
v létě pořádáme jednou týdne večerní gri-
lování na břehu jezera či bufetovou veče-
ři na palubě lodi Máj za doprovodu jazz-
bandu. Prostě pořád přemýšlíme o tom, 
co dalšího zajímavého a jaké nové zážitky 
bychom pro naše hosty mohli připravit.  

>>> www.hotelport.cz

Vladimír Bureš Hotel Port � � � �


