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V
ětšina českých jachtařů přijíždí do 

Řecka se zkušenostmi z  Chorvatska 

a  očekává převzetí jachty v  klasické 

marině s veškerým zázemím a službami. „Pro-

tože věříme v jachtařský potenciál Řecka, roz-

hodli jsme se nabídnout lepší kvalitu služeb 

jak klientům pro charter, tak majitelům jachet. 

S naším exkluzivním partnerem Multihull jsme 

se dohodli na otevření vlastní základny neda-

leko Athén i  na  jejím řízení a  financování. 

Vlastní základna nám poskytne zázemí i  pro 

naši novou aktivitu – prodej katamaranů 

značky Lagoon a jejich servis. Olympic marina 

nabízí ideální podmínky, máme tam vlastní 

kancelář i  technické zázemí. Portálový jeřáb 

přímo v  marině bezpečně vyzdvihne z  vody 

i  největší katamarany. A  důležitá je pro nás 

i  možnost dalšího růstu, aktuálně máme 22 

stání na mole a na další máme opci. Celkový 

počet lodí na naší základně bude menší, pro-

tože katamarany zaberou dvě stání a celkem 

se staráme o  osm katamaranů, z  toho čtyři 

delší než 47 stop,“ říká Tomáš Kapička, jednatel 

firmy Altumare.

Výhodná poloha
Z mezinárodního letiště v Athénách je to do 

Olympic mariny pouhých 35 km (stejně jako 

do hlavní charterové mariny Kalamaki). Vzdá-

lenosti z Olympic mariny do zajímavých míst 

Saronského zálivu a  v  Kykládách jsou přija-

telné. Za méně než hodinu plavby (4 Nm) do-

plujete do krásné chráněné zátoky pod mysem 

Sounio. Z Poseidonova chrámu nad zátokou je 

nádherný pohled na západ slunce. Na nejbližší 

ostrov větrných Kyklád – Kea (15 Nm) se dá při 

příznivém větru doplout za 2 až 3 hodiny a na 

oblíbený Mykonos uprostřed Kyklád je to 70 

Nm. Také Hydra je v dosahu příjemné denní 

plavby (35 Nm).

Perfektní zázemí
Olympic marina je dobře vedenou soukromou 

marinou s dostatečným a kvalitním zázemím 

a  doplňkovými službami. Přímo v  marině je 

obchod s  potravinami, bankomat, půjčovna 

aut a mopedů, obchod s jachtařským vybave-

ním a potřebami. Kvalitní sociální zařízení má 

dostatečnou kapacitu. Do restaurace v marině 

chodí za výborným jídlem i obyvatelé nedale-

kého Lavrionu a z kavárny v prvním patře nad 

restaurací je pěkný výhled na přístav i okolí. 

Marina má profesionální ostrahu jak při pří-

jezdu ze břehu, tak z vody a na vyžádání po-

skytuje službu asistenčního člunu, který 

zdarma pomůže jachtám při vyplouvání a ná-

vratu k  molu. Olympic marina je zasazena 

do pěkné klidné zátoky vzdálené 3 km od měs-

tečka Lavrion, kam dopravu zajišťuje mikrobus 

mariny, nebo taxi asi za  5 EUR. Silný hluk 

z okolních diskoték a dopravy, který kompli-

kuje život mnoha klientům v marině Kalamaki 

i  v  městském přístavu v  Lavrionu v  Olympic 

marině nehrozí. 

Samotná marina vznikla původně pro po-

třeby loděnice, která tam vyráběla jachty pod 

značkou Olympic. Mnoho těchto jachet stále 

v  Řecku na  moři potkáte, ale výroba byla 

ukončena, technické zázemí však zůstalo, 

včetně stání jachet na souši, mohutného je-

řábu, čerpací stanice a dalších zařízení, která 

slouží marině.

v ŘECKU
Nová česká základna

Zájem jachtařů o Řecko stále roste i přes 

chybějící mariny. Ty dobře vybavené by se totiž 

daly spočítat na prstech jedné ruky. Mezi ně 

patří Olympic marina u Lavrionu, kde otevřela 

letos firma Altumare vlastní základnu.
Kancelář
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Na otázku, zda bude na základně český perso-

nál, odpovídá Tomáš Kapička: „Proč ne? Neza-

jímá nás národnost, zajímají nás schopnosti, 

jazyková vybavenost a zkušenosti. Zatím ni-

koho z Čech nebo Slovenska v Řecku neza-

městnáváme. Pokud to bude potřeba, 

pošleme na léto česky mluvící výpomoc. V ka-

ždém případě máme pro české a  slovenské 

klienty připravené předávací materiály a  in-

formace v češtině. Budou-li potřebovat něco 

dalšího a nebudeme na místě, jsme jim k dis-

pozici na asistenčním telefonu. Protože se na 

řízení základny přímo podílíme, zajímají nás 

veškeré zkušenosti a  podněty. Myslím, že 

v Řecku máme špičkové kolegy. Technickým 

šéfem naší báze je pilot dopravních letadel, 

který se do Řecka vrátil z USA z rodinných dů-

vodů. Letadla i lodě ho vždy bavily, a protože 

bydlí kousek od  mariny, tak přijal naši na-

bídku. Jeho precizní angličtina, technické 

znalosti a způsob jednání s klienty odpovídá 

tomu, že se v Americe vypracoval až na kapi-

tána privátního tryskového letadla. Stejný 

přístup jsme zvolili při výběru posádky pro 

největší katamaran z  naší majitelské flotily, 

Lagoon 52. Kapitánem je Francouz, hostes-

kou a šéfkuchařkou Belgičanka. Mají zkuše-

nosti ze Středomoří i  Karibiku a  oba jsou 

profesionálové nejen v lodním businessu, ale 

i v gastronomii a péči o klienty.“ 

Altumare nabízí i atraktivní charter manage-

ment s kompletním servisem, včetně založení 

společnosti, její správy a vedení účetnictví, při-

hlášení jachty a vyřízení povolení pro charter. 

„Máme zájem především o  katamarany La-

goon, ale neodmítneme nové, ani starší kva-

litně udržované plachetnice a  katamarany,“ 

ujišťuje Tomáš Kapička. Pro kapitány, kteří uva-

žují o  umístění své soukromé lodě v  Řecku, 

může být Olympic marina zajímavou volbou.

Text Marek Bylnický

Foto Altumare

www.altumare.cz
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V marině nechybí obchod s potravinami. Kvalitní sociální zařízení má dostatečnou kapacitu.
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