
COSTA N AVARINO
DESTINACE, KTERÁ VÁM VEZME DECH

▶ tak jako si s hřištěm umí pohrát ranní paprsky, tak si s ním vyhrál i bernhard langer. do středomořské krajiny vymodeloval links s nezapomenutelnými                                                          pohledy do okolí. to v pozadí není pyramida, ale jen kopec, kterému se pyramida říká

když řeknete, že jedete do řecka, každý si představí 
kouzelné ostrovy poseté bílými domky s  modrými 
střechami uprostřed sytě tyrkysového a  čistého moře, 
povalování na  pláži, skvělé jídlo, bujarý noční život 
a  lehce vyprahlou krajinu. Když vyslovíte spojení 
Řecko a  golf, sklidíte buď posměšné poznámky, nebo 
v  očích uvidíte otazníky a  neubráníte se otázkám: 
„V  Řecku se dá hrát golf? A  kde jako prosím tě?“  
▶ Na Krétě najdete hřiště hned dvě – 18jamkové kousek 
od  Heraklionu a  9jamkové v  Porto Elounda. Po  jedné 
osmnáctce mají u moře v Glyfadě u Atén, na ostrovech 
Rhodos a Korfu a v přístavním městečku Porto Carras 
na Chalkidiki. A zatím „jen“ dvě, ale naprosto skvostná, 
najdete na Peloponéském poloostrově v zátoce u Costa 
Navarino.  ▶ Pod první z nich, The Dunes, se nepodepsal 
nikdo menší než stále aktivní a  neúnavný německý 
dříč Bernhard Langer. Pod druhé, The Bay, pak nikdo 
méně slavný než Robert Trent Jones Jr. A  aby toho 
nebylo málo, nad těmito dvěma areály roste další a ještě 
mnohem větší.  ▶ Na  hoře, která vzdáleně připomíná 
tu stolovou v  jihoafrickém Kapském Městě a tyčí se  
200 metrů nad mořskou hladinou s  kouzelnými 
výhledy na záliv Navarino, kde se kdysi u vesničky Pylos 
odehrála rozhodující námořní bitva s Turky, přibudou 
další dvě osmnáctky s názvem The Hills. Na nich už teď 
osobně pracuje dvojnásobný vítěz Masters Španěl José 
María Olazábal.  ▶ Costa Navarino tedy dnes už není jen 
tak nějaký resort s  golfem, ale pro mnohé budoucí cíl 
cesty, destinace sama o sobě, která vám nabídne víc, než 
si sami dokážete představit.

S ROBINEM DRAHOŇOVSKÝM
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Jeho největším snem bylo zachovat 
dalším generacím zdejší nedotčenou 
přírodu, historii a tradice a prezentovat je 
budoucím návštěvníkům. Nabyté peníze 
proto investoval do své vize – nejprve 
do záchrany zdejší přírody a později 
do vybudování luxusního a moderního 
resortu. A tím zajistil i pracovní příležitosti 
pro obyvatele svého milovaného kraje. 
I když se mu sen nepodařilo zcela naplnit 
(zemřel v roce 2011 ve věku 76 let), v jeho 
plánu dnes pokračují jeho tři synové. Costa 
Navarino se tak na jedné straně změnilo 
z pusté zátoky v malé městečko s vlastní 
infrastrukturou, dvěma golfovými hřišti 
a muzeem. Na straně druhé, i díky šetrné 
environmentální politice, také v místo, 
kde se přírodě nezvykle daří. Důkazem 
je i fakt, že se na místní pláže pravidelně 
vrací vzácné a chráněné karety obecné, 
aby do písku nakladly svá vejce, nebo zde 
stále, jako na jednom z posledních míst, žijí 
tuleni středomořští.

▶ GOLF JAKO ZÁŽITEK A SLUŽBA
Máte-li mylnou představu, že Řecko je 
poněkud vyprahlé a jen tu a tam pokryté 
suchomilnými trnitými keři nebo 
olivovníky, pak vás Peloponéský poloostrov 
mile překvapí. Je totiž o něco šťavnatější 
a ne tolik prašný jako ostatní, častěji 
navštěvovaná místa. To ovlivňuje celkové 
klima, které je i v parném létě příjemnější. 
Dá se v něm zkrátka hrát golf. A navíc se 
zde golf hraje od poloviny února do konce 
listopadu a denní teploty tu ani v zimě 
nepadají pod 15 stupňů Celsia.

Golf nemá v Řecku dlouhou tradici. 
Kdysi ho sem přitáhli Angličané, ale 
nestačil se zde zatím zcela uchytit. Svým 
způsobem to je ale pro nás ta nejlepší 
zpráva. Nenajdete zde ani turisticky 
frekventovaná hřiště, kde je problém si 
zajistit hrací čas, ani soukromé kluby, kam 
se nemáte šanci dostat, ani ty superluxusní 
nafoukané areály, kde za fíčko zaplatíte 
polovinu svého měsíčního příjmu. V Řecku, 
a zvláště v Costa Navarino, hrají znalci, kteří 
mají rádi klid, dokážou ocenit kvalitu a rádi 
se nechají hýčkat. Tohle fajnšmekři rádi 
hrají na dobrých hřištích, která ale spíše 
než sportovní supervýzvou jsou zážitkem 
a radostí.

Ta dobrá zpráva spočívá i v tom, že zdejší 
provozovatelé golfových hřišť, alespoň 
v Navarinu, nechápou golf jako hlavní 
zdroj příjmů, ale berou ho jako součást 
nabízených služeb, jako jednu z možností, 
jak trávit aktivní dovolenou, a na stejné 
úrovni jako cokoliv jiného, co zde najdete. 
Tak jako v hotelovém pokoji najdete v ceně 
ubytování kávovar Nespresso a každý den 
tradiční čerstvou tyčinku sezamových 
semínek zalitých v medu – vymysleli ji 
zde již před 3500 lety –, dostanete na hřišti 
dostatek vody, týček a někdy jako dárek 
i krabičku míčků. Divit se ani nebudete, že 
se vám někdo postará o bag nebo v průběhu 
hry nabídne vychlazený mokrý ručníček 
na osvěžení. Zkrátka tak jako je bohatá 

A
BYCHOM DOKÁZALI CELÝ PŘÍBĚH POCHOPIT, 
museli bychom se vrátit daleko do historie. 
Možná až ke starým nebojácným Sparťanům 
nebo prvním olympijským hrám v nedaleké 
Olympii a sportovcům, kteří zde před každým 
závodem chroupali sezamová semínka zalitá 

v medu. Peloponéský poloostrov je spojen s Řeckou 
historií tak jako kapitán Vassilis s Messénií, svým 
rodným krajem, s přírodou a s realizací svého 
velkého snu. Kontury tohoto snu se možná začaly 
rýsovat už v roce 1827, kdy Řekové za pomoci 
ruského, britského a francouzského loďstva dokázali 
v bitvě u Navarina (už zmíněné vesničky Pylos) 
porazit spojené loďstvo Turecka a Egypta –  
mimochodem šlo o poslední námořní bitvu 
s plachetními loděmi v dějinách – a získat nezávislost 
na Osmanské říši. Spolu s nezávislostí získal zdejší 
kraj a jeho lidé zpět i svou kdysi ztracenou hrdost. 
A jedním z těchto lidí byl i zmiňovaný kapitán 
Vassilis C. Constantakopoulos, rejdař a selfmademan, 
který kdysi začal převážet náklad na jedné malé lodi 
a postupně dokázal vybudovat jednu z největších 
lodních společností na světě. A pak se rozhodl 
rodnému kraji a jeho obyvatelům něco ze svého 
nahromaděného jmění vrátit.

snídaně v hotelové restauraci, stejně bohatá 
a kvalitní je také nabídka služeb na hřišti. 
Zde jste zkrátka host a postarat se o vás 
dokážou, ať už chcete podnikat cokoliv.

Obě hřiště jsou srovnatelná snad jen 
z pohledu kvality hracích ploch a služeb. 
Jiné podobnosti nehledejte. Snad jen 
ještě to, že obě jsou úchvatně zelená, 
chytře vyprojektovaná a připravená vám 

nepřehledné jamky a na obou zjistíte, že 
tak, jak se vám nasčítává únava, tak se 
délka jamek zkracuje. Až vám tedy začne 
trochu docházet dech, greeny budou o pár 
metrů blíž a hřiště vám pomohou. Ono 
bohatě stačí, že vás o dech připraví výhledy 
z několika odpališť.

▶ THE DUNES
Je prvním otevřeným hřištěm 
na Peloponésu a prvním hřištěm v Řecku, 
které bylo postaveno podle návrhu a pod 
osobním dohledem velké osobnosti. Tou 
byl dvojnásobný vítěz Masters a bývalý 
rydercupový kapitán Bernhard Langer. 
Otevřeno bylo v roce 2010, má par 71 
a ze zadních odpališť měří 6018 metrů 
(z předních něco málo pod 5000 metrů). 
Nic nepřekonatelného.

Vyznačuje se širokými fairwayemi, 
a spíše než typicky středomořským působí 
spíše linksovým dojmem. Je z větší části 
umístěné do vnitrozemí a lemují ho staré 
olivovníky a citroníky nebo nekonečné 
řady keřů levandule či rozmarýnu. 
Specialitou hřiště jsou hluboké pot 
bunkery vyplněné místním červeným 
jílovitým pískem. Langer se jich nebál 
a na celé hřiště jich strategicky umístil 86.

I když hřiště leží nedaleko moře, 
přiblížíte se k němu jen na třech jamkách. 
Spíš než překážkou ve hře tak pro vás 
bude jen příjemnou kulisou v pozadí. 

▶ vassilis c. 
constantakopoulos 
si v costa navarino 
splnil svůj 
celoživotní sen

▶ langer vetknul do středomořské krajiny links a okořenil ho hlubokými pot bunkery s jílovitým pískem. jsou stejně přísné jako on sám

▶ na novou klubovnu hřiště čekalo osm let. dnes nabídne hráčům nejen pohled na záliv 
navarino, ale také možnost odehrát svůj první odpal ze střechy

splnit všechna přání. Záleží jen na vás, 
jak k vlastní hře přistoupíte. The Dunes 
je náročnější – přesně takové, jaké byste 
od nezničitelného německého pracanta 
Langera očekávali. The Bay je více 
poameričtěné, stojí za ním pan Jones 
junior a není tak přísné. Ani jedno vás 
však nebude trestat za nepovedenou 
ránu, ani na jednom nenajdete slepé nebo 
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Na první devítce se voda dostane do hry 
jen na jedné, první jamce. Druhá devítka, 
která klesá do údolí, vás nicméně překvapí 
meandry místní malé říčky a některé 
přechody mezi jamkami vám budou 
připomínat průchod tropickým pralesem.

Pro koho je hřiště určené? Pro kohokoliv. 
Je navržené tak, aby si hru na něm 
užil každý hráč bez omezení. Nabízí 
dosažitelné jamky s parem 3, druhou 
ranou dostřelitelné pary 5 i dechberoucí 
vyvýšené odpaliště drivovatelného 
paru 4 (jamka č. 6). Sám Langer o Costa 
Navarino prohlásil: „Je to místo bohaté 
svou přírodní krásou, kulturou a historií. 
Jako stvořené pro hráče, kteří si dovedou 
užívat krásy golfu. Nejlepší destinace pro 
ty, kdo rádi cestují za nezapomenutelnými 
výhledy a hřišti světové úrovně.“

▶ THE BAY
Jde o druhé řecké hřiště, pod kterým je 
podepsáno velké jméno. V roce 2011 ho 
otevřel americký architekt Robert Trent 
Jones Jr. Ze zadních odpališť měří pouhých 
5760 metrů, ale co ztrácí na délce, to 
nahrazuje převýšením, technickou hravostí 
a netradičním poskládáním jednotlivých 
jamek. Má par 71, jeho první třetina 
stoupá do kopců, druhá klesá do kaňonu 
a poslední se táhne podél moře.

Stejně jako na prvním hřišti, The Dunes, 
také zde najdete honosně široké fairwaye 

a dopadové zóny pro první rány z týčka. 
Na rozdíl od Langera zde ale Jones junior 
s pískem šetřil. Na všech jamkách najdete 
jen 48 mělkých, i když poněkud větších 
a v tomto případě i písečných bunkerů. 
Ani greeny nejsou tak „ondulované“ jako 
na Dunes a každý trefený green v regulaci 
vám nabídne šanci skórovat.

Vnitrozemská část hřiště, ať už je jen 
mírně kopcovitá nebo naopak zdolává 
prudká převýšení, je umístěna mezi 
vzrostlé olivovníky. Více jak tisíc – mnohé 
starší než 500 let – jich muselo jamkám 
ustoupit. Nebyly však vykáceny, ale šetrně 
přesazeny na jiná místa v rámci golfového 
areálu nebo hotelového komplexu. 

V roce 2019 byla otevřena nová klubovna. 
I když byla v původním plánu, na její 
realizaci se čekalo dlouhých osm let. Přesto 
je první ekologickou golfovou klubovnou 
v Evropě zakopanou do svahu a se střechou 
osazenou vzrostlými stromy. Na střeše 
je umístěno i mistrovské odpaliště první 
jamky. Máte-li na to a možná když slušně 
poprosíte, nechají vás první míček odehrát 
z tohoto netradičního místa a nebudete 
tak při svém prvním odpalu na očích všem 
hostům odpočívajícím na terase.

The Bay Course je opravdu mistrovským 
kouskem, který si s chutí zahrají hráči všech 
výkonnostních úrovní. Je ale také ukázkou 
toho, jak skloubit záměr investora, moderní 
technologie a požadavky na ochranu 

životního prostředí. A daleko od pravdy 
jednou nebudou ani slova Roberta Trenta 
Jonese Jr. při jeho otevření: „Věřím, že tak 
jako mramorové sochy starověkého Řecka 
obstály ve zkoušce času, stejně úspěšně 
projde touto tvrdou zkouškou i naše 
hřiště, které jsme ze zdejší krajiny dokázali 
vytesat. Věřím, že jednou bude patřit 
k nejlepším v Evropě.“

▶ THE HILLS
Obě hřiště nového resortu The Hills, East 
Course a West Course, jsou zatím jen 
hudbou budoucnosti, avšak nikoliv příliš 
vzdálenou. K otevření celého areálu by mělo 
dojít v létě roku 2021 a bude se jednat o další 
dvě hřiště s podpisem velkého golfového 
mistra. Za návrhem stojí dvojnásobný vítěz 
Masters Španěl José María Olazábal.

Tak snad prozatím jen něco málo 
z historie místa a strohých dat. Výkup pěti 
set hektarů pozemků zabral investorům 
téměř 25 let a podepsali více než 1500 
kupních smluv s jednotlivými vlastníky 
půdy. Samotná golfová hřiště pak z celkové 
plochy ukousnou hektarů 125 a budou 
ležet ve výšce 148 až 225 metrů nad 
mořskou hladinou. Délka jednotlivých 
osmnáctek bude 6466 (West) a 6280 metrů 
(East). Průměrná plocha greenů bude činit 
669 m2 (to je skoro na rodinný domek se 
zahradou!). Tréninkové plochy zaberou 
15 000 m2 a driving range nabídne místo pro 

se o vás postarají – od vyzvednutí 
na letišti až třeba po míčky na prvním 
odpališti. Jen ta hřiště si už budete muset 
odehrát sami. Resort disponuje dvěma 
hotely, Westin a Romanos, které jsou 
navíc propojeny centrem Agora, což 
je malá komunitní vesnička s mnoha 
restauracemi, bary a obchůdky.

Kromě ubytování – od dvoulůžkového 
pokoje přes apartmá s vlastním bazénem až 
po dvoupatrovou vilu s rozlohou  
660 m2 (ale to už je opravdu úlet) – zde 
najdete v podstatě vše, co si vůbec 
dokážete představit. Například obrovské 

60 hráčů. Celý areál bude zavlažovat voda 
z umělého jezera s kapacitou 470 000 m3 
vody. Úctyhodné.

„Co mě opravdu vyrazilo dech, byla 
krása zdejší krajiny, kde mají obě hřiště 
vzniknout. Je to na vrcholu kopce 
s dechberoucími výhledy na celou zátoku. 
Navíc v Evropě a místě, kde můžete hrát 
v tričku s krátkým rukávem od února 
do listopadu,“ prozradil k projektu 
Olazábal. „Na co se bere největší zřetel, je 
kvalita služeb. Na své si tak přijdou golfisté 
i jejich doprovod. Až se zde otevřou tato dvě 
hřiště, bude to pravá golfová destinace, kam 
by se měl každý někdy vydat.“

▶ COSTA NAVARINO
Resort leží na jihozápadním cípu 
Peloponéského poloostrova a vydat se tam 
můžete z Prahy letecky třeba s Aegean 
Airlines. Můžete letět přímo do Atén 
a pak absolvovat tříhodinovou cestu 
po komfortní dálnici, nebo s přestupem 
letět až do Kalamaty. A pak to do hotelu 
budete mít necelých 20 minut autem. Přímá 
linka operuje denně a letenka se dá pořídit 
od 3500 korun plus případný příplatek 
za přepravu vašeho golfového vybavení. 

Skvělou zprávou je, že vlastně nic víc 
nepotřebujete. Vše ostatní pro vás zařídí 
hotel, tedy pokud o to požádáte. Královsky 

lázně i s nabídkou speciálních masáží 
nebo léčebných kúr pro golfisty a bohaté 
sportovní vyžití. Můžete si zde vyzkoušet 
jógu, zahrát basket, tenis, squash nebo 
fotbal, vyzkoušet lezeckou stěnu nebo 
se naučit lézt po opravdových skalách, 
věnovat se kitingu či surfingu, naučit 
se potápět, projet se na kole nebo 
na motokárové dráze… Costa Navarino 
není hotelový komplex, je to cíl dovolené, 
který už dávno překročil hotelové zdi 
a nabízí cokoliv, co si budete přát. A ano, 
v Agoře stojí také starobylá kaple a můžete 
se zde nechat i oddat. 

▶ olazábal nestojí jen za projektem, ale osobně na stavbu dohlíží. pravidelně se do costa navarino vrací a obě hřiště drobně dolaďuje

▶ potrpíte-li si na prostor a luxus, můžete 
si objednat apartmán s vlastním bazénem 

nebo vilu o rozloze 660 m2

▶ hřiště the bay od roberta trenta jonese jr. je kratší, přátelštější a ne tak přísné jako to 
langerovo. část jamek se táhne podél pobřeží u moře a nabízí hráčům novou herní zkušenost


