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Málokdo se může pochlubit, že hrál v Řecku golf – a když už, tak 
chválou dost šetří. Výjimky potvrzují pravidlo, říká se – a já to můžu 

potvrdit. Sen či vize bohatého Vassilise C. Konstantakopoulose 
v jižním Řecku je od jara 2010 realitou.

NavariNo DuNes
Golf, jaký byste v Řecku nečekali

napsal Jiří W. Pollak nafotili autor & Temes (Costa Navarino)



Chudý rodák z  Roma‑
nou odešel z  Řecka 
jako námořník, vypra‑
coval se na „mástra“ 

a kapitána a od roku 1974 expan‑
doval přímo raketově. Dnes řídí 
transportní impérium Costamare 
Shipping Company a  podílí se 
snad na všem lukrativním včetně 
aerolinek Aegean Airlines. Kapitá‑
ne mu říkají všichni dodnes.
Přímořská a  hodně zelená část 
Peloponésu se pro golfová hriště 
přímo nabízí, ale jejich realizace 
byla hodně náročná. Spousta věcí 
se musela přizpůsobovat podmín‑
kám ekologů, samozřejmě že na‑
staly i problémy s logistikou a per‑
sonálem, což platí nejen o servisu, 
ale i o managementu, který pochá‑
zí z daleka anebo rovnou z ciziny.

Největší přesuN 
v historii
25 let skupoval „Captain Vassilis“ 
nenápadně pozemky pro budoucí 
resort. Nenápadně proto, aby ne‑
rozpoutal zbytečnou cenovou hys‑

terii. Ve finále investoval do stavby 
hotelů a golfových hřišť, jejich kul‑
tivace, meliorace a největšího pře‑
sunu vyspělých olivovníků v  his‑
torii téměř čtyři miliardy eur. Šest 
tisíc olivovníků, z nichž se mnohé 
pyšnily staletým věkem, bylo nej‑
prve shromážděno ve školkách, 
kde přečkaly několik let po dobu 
stavby resortu, aby pak posloužily 
k výzdobě toho, co se dnes jmenu‑
je Costa Navarino Dunes (celkem 
jich bude 16 000). Šlo o  největší 
přesun rostlin na světě.

MraMor a bazéN 
v apartMá
Návštěvu přísně střeženého are‑
álu mi umožnili Vana, šéfka PR 
(Řekyně z  Kanady a  z  Paříže) 
a Michael, Kypřan vyrostlý v An‑
glii; pozorně jsem naslouchal 
a záhy jsme se stali takřka přáteli.
Za hotelovým komplexem sto‑
jí americký specialista na luxus 
Starwoodhotels. Hotely jsou po‑
stavené ve dvou stylech. Super‑
luxusní – The Romanos – které 

Finišování na druhém hřišti Navarino Bay poblíž Pylosu

Autobusem nebo helikoptérou
Hlavním výchozím místem pro cestu do Navarina zůstávají pro cizince 
Atény, hodně by ale mohlo pomoci znovuzavedení letecké linky Aegean 
Airline do blízké Kalamaty. To pak dělá z Costa Navarina velmi lehce 
dosažitelnou destinaci. Nová silnice a luxusní autobusy zpříjemní jinak 
poměrně zdlouhavý příjezd. Pro nejnáročnější jsou v Aténách k dispo-
zici dvě helikoptéry, dále je v jednání žádost o povolení letů hydroplánů.

Zátoka Navarino, dějiště gigantické historické námořní bitvy, která přinesla 1827 
Řecku samostatnost – malebný přístav a městečko Pylos 
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Sousední hotel druhého typu 
– Westin –, je postaven z  kame‑
ne a  má starodávně zbarvenou 
omítku. Samozřejmě že je co do 
úrovně služeb na podobné úrovni 

jako The Romanos, ale  má spíše 
rodinný charakter. V  blízkosti je 
také dětský ráj. Tento komplex je 
bohatší o obchodní centrum, golf 
shop, půjčovnu sportovního vy‑

Mezi hotely cirkulují menší či větší 
elektromobily podobné buginám, jaké známe 
z golfu. Celý komplex je energeticky nezávislý. 

kvalitou hned tak nikdo nepřed‑
čí – vybrané materiály, mramor 
a dřevo, nepůsobí přitom okázale. 
Luxury Collection má maximál‑
ně dvě patra, terasovitá apartmá, 
ta v  přízemí mají vlastní bazén, 
přístupný z  obýváku. Vrcholem 
je diskrétní prezidentská „villa“ 
o  600 m2 obytné plochy, s  po‑
hledem na moře a  nekonečné 
pískové pláže vlevo o délce 5 km,  
vpravo 15 km.
V Costa Navarinu je na 300 bazé‑
nů všech velikostí včetně laguny, 
všechny s  mořskou vodou, jak 
káže ekologický zákon. Dostatek 
soukromí pro hosty je hlavním 
posláním tohoto hotelu. Členité 
restaurace s řeckou i mezinárodní 
kuchyní jsou umístěny s vlastním 
kuchařem na ostrůvcích.
Hotely mají vlastní lázeňské a fit‑
nessprostory. V nabídce jsou ne‑
jen masáže, ale i  různé zdravotní 
terapie pod lékařským dohledem. 
Thalassotherapy je dnes zase 
v  trendu, jako bývala v  blízkém 
antickém Nestorově Paláci. 

Kamenná klubovna vévodí třem jamkám a kromě baru, restaurace a pro-shopu v ní najdete i plesovou a přednáškovou místnost

Kromě již zmiňovaného vědec-
kého programu na ochranu želv 
sponzoruje Kostantakopoulos 
také řeckou ornitologickou or-
ganizaci Hellenic Ornithologic 
society, zaměřenou na ochranu 
zde velmi vzácného afrického 
chameleona, který jinde v Ev-
ropě nežije. Na území resortu 
Navarino žije 271 druhů ptactva 
a jejich počet se výstavbou ne-
zmenšil. 

Ochránci mají 
„Kapitána“ rádi

bavení, kavárny, amfiteátr, nechy‑
bí americká či italská restaurace 
nebo kino pro náročného diváka. 
O  hosty se stará téměř 800 za‑
městnanců. Hlavními jazyky jsou 
řečtina a angličtina.
Starwoodhotels vsadil i na kongre‑
sovou turistiku, takže není divu, že 
součástí komplexu je i kongresový 
sál, který  pojme až 2 500 účastní‑
ků, zmenšitelný pro menší události. 

Síť zavlažovacího potrubí měří neuvěřitelných 150 km
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Mezi hotely cirkulují menší či větší 
elektromobily podobné buginám, 
jaké známe z golfu. Celý komplex 
je energeticky nezávislý. My jsme 
přijeli ale hlavně za golfem. Takže 
jak to tu s ním vypadá?

DokoNalost poDle 
laNgera
Hřiště Dunes Course je prvním 
„oficiálním“ v  Řecku a  je uzpůso‑
bené pro mezinárodní soutěže. De‑

signoval ho Bernhard Langer, dvoj‑
násobný vítěz U.S. Masters a Ryder 
cupu. Příkladně využil rozmanitos‑
ti terénu a krásné přírody, ve které 
je resort zasazen. Jednotlivé jamky 
golfisté hned tak nezapomenou, 
jak hrdě podotkl Michael Loizou, 
náš stálý průvodce – a měl pravdu.
Dunes Course má od předních od‑
pališť délku 5 000 metrů, od zad‑
ních 6 500, par 72. Prohlídka hřiště 
potvrdila, ba i překonala, očekává‑

ní – některé výhledy do přírody, 
například pohled na antickou Ak‑
ropoli nad smaragdovou zátokou 
Voidokilia, jsou určitě nezapome‑
nutelné. Rozmanitosti terénu vy‑ 
užil Langer dokonale, a kde chybě‑
la, tak ji prostě „dodělal“. 

Zavlažování je vyřešeno systé‑
mem trubek položených v  zemi 
– síť potrubí měří neuvěřitelných 
150 km, což je 25násobek délky 
hřiště. Množství vody, která v  za‑
vlažování proteče, je regulováno 
počítačem, který má v terénu roz‑
místněná čidla. Program využívá 
i meteorologická data, takže může 
vše zpracovávat za účelem opti‑
málního, efektního a  ekologické‑
ho zavlažování.

Na 12. odpališti vane vlahý vánek od moře, ostatně jako v celém resortu

Club house o ploše 3 500 m2 je po‑
staven v rustikálním stylu a nabízí 
vše, co si golfisté mohou  přát. Ma‑
nagement Golf Navarina Dunes 
byl svěřen společnosti Troongolf, 
jež je synonymem prvotřídní orga‑
nizace na nejvyšší úrovni. 

100 proceNt eko
Golfová zeleň se ošetřuje ekolo‑
gicky, veškeré produkty musí pro‑
jít přísným biologickým testem. 
Nesmí škodit přírodě a  musí být 
biologicky odstranitelné. Vodu 
pro celý resort, zavlažování golfo‑
vého hřiště a vodní zásoby,  čerpá 
ze dvou uměle založených jezer 
s kapacitou 700 tisíc kubíků – jen 
2 % spotřeby vody pro hotel se 
čerpá z  řeky. Elektrickou energii 

Prohlídka hřiště designéra Bernharda Langera 
potvrdila, ba i překonala, očekávání – výhledy 
do přírody či pohled na antickou Akropoli nad 

smaragdovou zátokou Voidokilia jsou určitě 
nezapomenutelné. 

Golfová zeleň se ošetřuje ekologicky, veškeré produkty musí projít 
přísným biologickým testem. Nesmí škodit přírodě a musí být biologicky 
odstranitelné. Vodu pro celý resort, zavlažování golfového hřiště a vodní 

zásoby čerpá ze dvou uměle založených jezer s kapacitou 700 tisíc kubíků.

Dětský ráj je trochu stranou a ze všech stran monitorován
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Poslední jamky jsou delší a náročnější - č. 18 má 500 metrů

Kolik to stojí?
Cestovní balíček na týden, 
který v sobě zahrnuje snídaně, 
pět geenfees, míčky,  základní 
služby včetně buginy, stojí 
kolem 1 300 eur.
www.costanavarino.com

bude komplex vyrábět ve vlastní 
solární elektrovoltaické centrále 
o  výkonu 22 MW, teplo získává 
podzemními čerpadly. Ochrana 
přírody je tu pod dohledem or‑
nitologických společností (viz rá‑
meček Ochránci mají „Kapitána“ 
rádi). Pro hosty je v hotelu k dis‑
pozici velká vědecká a  populární 
knihovna s observatoří.

NavariNo DuNes je jeN 
začátek
K  Navarinu Dunes se brzy připo‑
jí další tři lokality. Nejblíže, a  to 
jak logisticky, tak termínově, je 
Navarino Bay. Hotelový komplex 
s plochou 5 500 m2, trávou zarostlé 
střechy, zaměřený výhradně eko‑
logicky, je v  Evropě jedinečný. 16 
tisíc olivovníků, 8000 citrusových 
stromů a 200 tisíc keřů, to je světo‑
vý unikát. „Kapitán“ Vassilis klade 
velký důraz na zeleň a je důležitým 
sponzorem akce Miliarda stromů 
(the Billion Tree Campaign) ko‑
ordinované programem Spojených 
národů. 

Golfové hřiště Navarino Bay je 
téměř hotovo a  bude se otvírat 
tento rok. Bylo ale určitě dobré 
vidět je ještě nedostavěné, v  tu 
chvíli je totiž vidět, kolik tech‑
nologie je zapotřebí, aby se golfu 
v  těchto klimatických podmín‑
kách dařilo. Přes sto kilometrů 
vodního potrubí, délku zavla‑
žovacích hadic ani nemá smysl 
zjišťovat. 

Dobré želvy se za 
golfeM vracejí 
Pod designem tohoto hřiště je 
podepsán Robert Trent Jones II. 
Jeho hlavní charakteristikou jsou 
rozmanité povrchy, reliéf a pano‑
ramatické výhledy na místa, kudy 
budete za chvíli procházet. Hra 
podél moře bude vyžadovat vel‑
kou koncentraci… Okolní pevni‑
na a mořská zátoka je tak krásná, 

že poměrně spolehlivě odrazuje 
od soustředění na golf. 
Další „Navarina“ jsou buď již ve 
fázi výstavby, nebo mají alespoň 
vyřízená všechna povolení a fina‑
lizují se projekty. Po dokončení 
všech resortů bude přesazeno 
skoro 20 tisíc staletých olivov‑
níků. Bez zajímavosti není ani 
to, že Navarino je sponzorem 
vědeckého programu zaměře‑
ného na mapování života želv 
Sea Turtle Protection Society of 
Greece. A může se již  pyšnit tím, 
že se sem vrátila kareta obecná, 
dříve tradiční obyvatelka tohoto 
pobřeží. I  karety zkrátka uměly 
vycítit místo, kde se jim bude žít 
dobře a bezpečně...

Hru na této jamce lze sledovat z hotelu
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