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V květnové cestě po Skotsku zavítáme na západní pobřeží
do oblasti Ayrshire. Právě tady se nachází slavné hřiště
Turnberry Ailsa Course, kde se již za několik týdnů od
16. do 19. července utká světová golfová špička v neméně
slavném klání, všem dobře známém Open Championship.
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Ailsa Course je pravděpodobně nejpohlednější z řady všech hřišť, jež pravidelně
hostí Open Championship. Ne náhodou
bývá často přezdíváno jako skotské Pebble
Beach. Leží v těsném sousedství ústí řeky
Clyde, obklopené rozeklaným skalnatým
pobřežím a pyšnící se úchvatnými výhledy
na Mull of Kintyre a ostrov Arran.
Ačkoliv je hřiště linksového typu, je charakteristické jedním nezvyklým rysem –
nenajdete tu typické písečné duny, které
normálně chrání jamky, a ty tak leží
bezprostředně u moře. Je zřejmé, že
vstoupí-li do hry vítr, což není nijak výjimečné, stává se výzva již tak obtížného
hřiště ještě náročnější.
Jinak zde ale očekávejte klasickou linksovou logiku – prvních devítka směrem
od klubovny a druhá zpět. Sekvence
jamek č. 4 až 11 představuje vskutku
vzrušující zážitek. Jamky se takřka

na posledních dvou jamkách těsně uloupil vítězství Jesperu Parnevikovi.
Golf se však stále vyvíjí a s ním i schopnosti hráčů. Proto i Ailsa Course prošlo
v přípravách na 138. ročník tohoto turnaje několika změnami. Ty byly dokončeny 1. dubna 2007 a veškeré úpravy směřovaly k tomu, aby hřiště ještě dokonaleji
prověřilo golfové kvality všech účastníků
turnaje. Především bylo prodlouženo
z původních 6 957 na 7 224 yardů.
Součástí nového layoutu je šest nových
mistrovských odpališť a 21 nových
bankrů (celkově jich na hřišti nyní napočítáme 85). Par hřiště zůstává i nadále
na čísle 70. Všechny změny byly schváleny a odsouhlaseny Royal & Ancient
Golf Club of St. Andrews a provedeny
Martinem Ebertem z firmy Mackenzie
Ebert Course Designers.
Ačkoliv většina zásahů zahrnovala úpravy bankrů a odpališť, zásadní proměně

Ačkoliv je hřiště linksového typu, je charakteristické jedním nezvyklým rysem – nenajdete tu typické
písečné duny, které normálně chrání jamky, a ty
tak leží bezprostředně u moře.
„koupou“ v moři, což jen umocňuje
neopakovatelnost celé přírodní scenérie. Ptáte-li se na signature hole, pak je
jí jamka č. 9, pojmenovaná po skotském
králi z počátku 14. století Brucův hrad.
Nejenže jste zde nejblíže k ikonickému majáku a zřícenině hradu Roberta
Bruce, ale především musíte svůj první
odpal směrovat naslepo přes kamenité
pobřeží, abyste míček umístili bezpečně na fervej.
Hostit turnaj kalibru Open Championship
je testem pro každé hřiště. Ailsa Course
mělo tu čest již třikrát. V roce 1977
bylo hřiště dějištěm slavného „Duelu
na slunci“ mezi Tomem Watsonem
a Jackem Nicklausem. V roce 1986 zde
Greg Norman porazil nejen své rivaly,
ale především zvítězil v bitvě se zuřícími
přírodními živly v podobě větru a deště.
A naposledy v roce 1994, kdy Nick Price
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se nevyhnuly ani některé jamky. Například šestnáctka byla obdivuhodně
přemodelována tak, aby vytvořila
458 jardů dlouhý dogleg s parem 4,
který se ke grínu přibližuje z jiného
a mnohem obtížnějšího úhlu. Desátá
jamka byla obdařena novým odpalištěm situovaném na strmém skalním
útesu v blízkosti majáku a zřícenině
Brucova hradu s prostorem pro odpal
dlouhý 220 yardů.
Po dokončení celého projektu pak Paul
Burley, ředitel golfu v Turnberry, nijak
neskrýval spokojenost: „I když je určitě
velmi obtížné renovovat jedno z nejlepších golfových hřišť světa, díky odvedené
práci se tu podařilo nejen zachovat,
ale zároveň také povznést pověst hřiště
coby jednoho z nejkrásnějších na světě.“
Podoně jako hřiště, prochází nyní velkou rekonstrukcí i hotel. Ten byl vloni
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SKOTSKÉ VÝZVY

Záludné bankry vás prověří opravdu dokonale.

1. listopadu zcela uzavřen a hosté se
sem budou moci vrátit teprve 1. července. Jeho prostory pocítily finanční
injekci první fáze rekonstrukce v hodnotě 30 milionů liber. Aby také ne, rozsáhlý projekt sleduje plány původního
architekta Jamese Millera a klade si za
cíl zachovat historický odkaz budovy
a zároveň poskytnout stylové ubytovací
zařízení s potřebným zázemím pro své
hosty. Po svém znovuotevření bude
hotel součástí skupiny Starwood´s
Luxury Collection.
Nové prvky na hřišti Ailsa Course reagují
na vývoj golfu a neustálý požadavek
poskytnout hráčům něco nového. Přesto
se všechny úpravy odvíjejí od bohaté
historie. Ta začala v roce 1902 založením Turnberry Golf Club a pozváním
markýzy z Ailsy, kterým pověřila Willieho
Fernieho z nedalekého Troonu, aby
navrhl mistrovské hřiště na části panství
Culzean. O čtyři roky později byl otevřen Hotel Turnberry, pyšnící se na svou
dobu působivou krytou spojovací cestou
z hotelu na nádraží. Bohatí edvardiánští

hosté se tak vůbec nemuseli obávat
rozmarů počasí.
Dvakrát ve své historii čelilo hřiště zániku.
Během obou světových válek bylo zabaveno a použito jako letecká základna.
Velký počet jamek byl zejména během
druhé světové války srovnán se zemí
a na jejich místě byly vybudovány široké
betonové ranveje. Hřiště přežilo jen díky
houževnatosti tehdejších majitelů.
Obtížný úkol navrátit hřišti původní
slávu připadl Philipu Mackenzie Rossovi.
Aby vysvětlil stavitelům, jak vypadaly
původní kontury hřiště, použil Ross
plastelínové modely původních grínů.
Po dvou letech usilovné práce se hřiště
v roce 1951 znovu otevřelo golfistům.
Komplimentem Rossově dokonale odvedené práci byl návrat prvního Open
Championship na hřiště v roce 1977.
Ptáte-li se na tee time, odpověď je
jednoduchá. Turnberry je provozováno
jako komerční resort, tudíž se zajištěním hracího času není ve všední den
problém. A pokud si tvoříte seznam,
která hřiště byste si měli zahrát, určitě

byste jej neměli vynechat. Jak již bylo
řečeno, nejsou tu žádné velké písečné
duny, ale jamky jsou velice propracované a dramatické, což vám nepřítomnost
dun vynahradí. Kromě Ailsa Course
patří resortu Turnberry ještě další dvě
hřiště – Arran a Kintyre.
Starší Arran vás dokonale uvede do linksového golfu, umožní vám vyzkoušet si
techniku úderů i působení přírodních
podmínek, to vše s výhledem na slavný
maják. Jamky jsou většinou par 3 a 4,
takže budou vyhovovat jak začátečníkům, tak pokročilým hráčům. Mladší
Kintyre Course nabízí zvlněné gríny, fantastické ferveje a jamky v blízkosti moře.
Hra tu často představuje volbu mezi
dobrodružstvím a opatrností.
Nyní už nezbývá než vyzkoušet hřiště na
vlastní kůži, případně se alespoň vypravit
na 138. Open Championship. Zaručeně
odtud neodjede zklamáni a v paměti
vám utkví slavný maják, který nezapomeňte navštívit. Po zdolání 76 schodů se
vám na hřiště z výšky 24 metrů naskytne
nezapomenutelný pohled.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Adresa: Turnberry Resort, Scotland,
Turnberry Ayrshire KA26 9LT, United
Kingdom
Web: www.turnberry.co.uk,
www.opengolf.com
Email: turnberry@luxurycollection.com
Tel.: +44 16 55 33 10 00

AILSA COURSE
Počet jamek: 18 | Par: 70
Délka: 6 984 yardů
Fee: květen až říjen: 176 £ (po–pá)/
215 £ (so–ne) | říjen až březen: 90 £
(říjen–březen)

3 | GOLF

