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VE ZNAMENÍ
RISKU A ODMĚNY

V článcích o Skotsku vás obvykle zavádím na některá z těch nejkrásnějších hřišť, jež
domov golfu nabízí, a snažím se upozornit na to, že golf ve Skotsku je pro všechny.
Nejen pro bohaté nebo jen pro muže či hráče se singl hendikepem. Ten správný kousek
pro sebe tu najde opravdu každý. I proto jsem se rozhodla napsat o komplexu
Kingsfield Golf Centre.
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Text a foto:

Helena Woodcock
Kingsfield Golf Centre se nachází v Linlithgow v oblasti West Lothian pouhých
15 minut od letiště v Edinburghu. Představuje tak ideální výchozí bod vaší golfové dovolené ve Skotsku. Patříte-li navíc
k těm, kdo mají respekt z větrem ošlehaných fervejí staletých linksů či stromy lemovaných úzkých fervejí parkových hřišť,
pak byste zde rozhodně měli začít.
Kromě skvělého drajvinku tu najdete náročné 9jamkové hřiště postavené v souladu
se specifikací USGA a řadu renomovaných
profesionálních učitelů golfu, kteří vás na
tour po Skotsku připraví mrknutím oka.
Kingsfield je místo, pro které se v češtině
těžko hledá jednoslovná charakteristika,
ale v angličtině byste jej popsali výstižným slovem „fun“ (zábava). Dostane se
vám zde maximálně srdečného přivítání
a v moderní klubovně, působící spíše jako kavárna, je vítán golfista i negolfista.

potřebuji k tomu, abych svou hru udržel
ve formě. Driving range, putting green
i prostor pro trénink přihrávek jsou vždy
v dokonalé kondici a přátelští zaměstnanci jsou pokaždé ochotni vyhovět
mým přáním.“
Drajvink dlouhý 300 yardů je plně osvětlený a skýtá osm venkovních a 12 prostorných krytých odpališť. Trénovat tu ve všední den můžete až do 21.00 a za 50 míčků
zaplatíte 3,30 liber, za dvojnásobnou porci pak 6 liber. Kingsfield nabízí pět cvičných patovacích grínů, asi nejpopulárnější
je vlnitý Ochils, často přirovnávaný k populárnímu grínu Himalayas v St. Andrews.
Přihrávková zóna nabízí možnost procvičit
hru z bankrů a různě hlubokého rafu na
svažující se chytře vymodelované gríny.
Ve svém úsilí připravit se na hru na skotských hřištích nemusíte být sami. Domluvte si hodinu s některým z místních profesionálů, protože golfisty jejich kvality
najdete málokde. Adam Hunter, jeden
z nejlepších koučů ve Skotsku, strávil
14 let jako hráč na European Tour a v roce
1995 zvítězil na Portuguese Open. Od

Přátelská, takřka domácká atmosféra Kingsfieldu
vás pohltí tak dokonale, že budete překvapeni,
kolik času jste zde vlastně strávili. Zde můžete
odložit zábrany a zapomenout na přísnou etiketu.
Kingsfield je o pohodě a relaxu.
Přátelská, takřka domácká atmosféra
Kingsfieldu vás pohltí tak dokonale, že
budete překvapeni, kolik času jste zde
vlastně strávili. A právě tohle je jeden
z důvodů, proč je Kingsfield tak populární a proč v mnoha ohledech představuje
ostrý kontrast k tradičním skotským golfovým klubům. Zde můžete odložit zábrany a zapomenout na přísnou etiketu.
Kingsfield je o pohodě a relaxu.

Kromě perfektně připravené devítky se
v Kingsfieldu můžete těšit na kvalitní
tréninkové zázemí.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Kingsfield nabízí golfistům všech věkových kategorií a schopností přístup k celé škále tréninkových a hracích možností
situovaných v zázemí nejvyšší kvality. Postarají se tu o dospělé začátečníky, golfisty juniory, amatérské hráče s nízkým
hendikepem, ženy golfistky i profesionály hrající na European Tour.
I vítěz turnaje European Tour Stephen
Gallacher má velmi rád zdejší pohodovou atmosféru a poznamenává: „Chodím na Kingsfield trénovat, když nesoutěžím. Snadno se sem dopravím a mám
tu k dispozici veškeré zázemí, které

roku 1998 se věnuje výhradně výuce golfu a mezi jeho úspěšnými „studenty“ najdete jména jako Paul Lawrie, Gary Orr či
Catriona Matthew (mimochodem vítězka
major turnaje British Open).
Jane Connachan v pouhých 16 letech soutěžila coby členka týmu Curtis Cupu a jako
profesionálka pětkrát dominovala na Ladies European Tour. Máte-li zájem o skupinovou lekci, bude pro vás Jane ideální volbou. Gary Nicol strávil posledních 15 let
trénováním více než 20 hráčů European
Tour a účastnil se přes 200 turnajů po celém světě. Rovněž tato golfová kapacita je
vám k dispozici v cestě za lepším golfem.
Současný kouč Stephena Gallachera David Burns rovněž vyučuje část svých hodin v Kingsfieldu a také u něho si můžete
objednat soukromou hodinu. Ceny nejsou nikterak drastické. Půlhodina ve společnosti těchto špičkových hráčů vyjde
na 25 liber a 60 minut stojí 45 liber.
V tomto roce máte navíc šanci se
zúčastnit půldenních Golf Schools
pod taktovkou Garyho Nicola, které
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SKOTSKÉ VÝZVY

Hra ve znamení risku a odměny – i takový je Kingsfield Golf Centre.

si kladou za cíl vylepšit každý aspekt
vaší hry. V každé skupině mohou být
pouze čtyři hráči, aby bylo zaručeno, že
se každému z nich dostane adekvátní
míry pozornosti a zároveň cena zůstane díky skupinové výuce příznivá.
Kingsfieldská devítka byla otevřena
v květnu roku 2009. Navrhl ji přední
skotský architekt Graeme J. Webster tak,
aby představovala výzvu zdatným golfistům, ale především aby byla dostatečně
přátelská pro ty, kteří se golf hrát teprve
učí, zejména pak pro začátečníky a juniory. Rodiny s dětmi tu mají dokonce preferenční tee time.
Hřiště měří 2 857 yardů a rozkládá se na
70 akrech pozemku s výhledem na půvabnou krajinu West Lothian. Layout vybízí hrát hru „risku a odměny“, zdatné

střelbu na plastové holuby, sokolnictví
nebo jízdu na horských kolech. Pokud
byste rádi zkombinovali golf s něčím, co
není uvedeno na menu, stačí se jen zeptat. Pravděpodobnost, že něco nebude
možné, je takřka mizivá. Z tohoto důvodu je Kingsfield populárním cílem firemních akcí i team buildingů.
Plánujete-li zůstat v oblasti přes noc,
zvolte partnerský hotel Kingsfieldu s tajemným názvem Orocco Pier v South
Queensferry. Nejenže je vzdálen pouhých 10 minut jízdy od Kingsfieldu
a 20 minut od centra Edinburghu, ale
navíc se pyšní dokonalým výhledem
na jeden ze symbolů Skotska – Forth
Rail Bridge.
Tento 2,5 km dlouhý železniční most,
jehož stavba trvala sedm let, byl otevřen v roce 1890 jako jeden z prvních

15 liber a menu je postavené na skotských
specialitách a plodech moře. Je možné si
ovšem objednat tříchodové menu jako balíček, kde je cena podstatně výhodnější –
28,95 liber. Ceny za noc a dvoulůžkový
pokoj začínají na 110 librách.
Nyní znáte dva skutečné skotské poklady, o kterých bude vědět jen málokterý
turista-golfista. Nezbývá než si vzít dovolenou a potom se podělit o zajímavý
zážitek.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hřiště s výhledem na půvabnou krajinu West Lothian
vybízí hrát hru „risku a odměny“, zdatné golfisty
tedy povzbuzuje k riskantním ranám, těm s vyššími
hendikepy zase nabízí schůdnou alternativu.
golfisty tedy povzbuzuje k riskantním
ranám, těm s vyššími hendikepy zase
nabízí schůdnou alternativu.
Naprostou prioritou Kingsfieldu je vytvořit prostředí, kde se golfisté začátečníci
budou cítit dobře a zahrají si zajímavé
hřiště bez pocitů, že někomu stojí v cestě. Nutno podotknout, že tento záměr se
jim dokonale daří. Svědčí o tom i ceny, kdy
za 9 jamek zaplatí dospělí jen 12 liber,
osmnáctiletí a mladší golfisté to mají
o dvě libry levnější a všichni mladší 14 let
vydají jen 6 liber.
Kingsfield nemusí být nutně jen o golfu.
Můžete si tu vyzkoušet také lukostřelbu,
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ocelových mostů světa. Stavba je to
skutečně impozantní. Sotva byste našli
lepší místo, odkud si lze most dokonale
prohlédnout.
Orocco Pier je malý butik hotel se 17 moderně zařízenými útulnými pokoji, restaurací a barem. Nabízí soukromí a zároveň
osobní přístup. Příjemné prostředí restaurace, které je o víkendu často ozvláštněno
živou hudbou, od řeky dělí prosklená stěna umožňující dokonalý výhled na most
a dění v přístavu.
Ve slunný den můžete využít k sezení
terasy umístěné v nově vybudované
zahradě. Ceny hlavních jídel začínají okolo

KINGSFIELD GOLF CENTRE
Adresa: Kingsfield Golf Centre, Linlithgow, West Lothian, EH49 7LS, Scotland
Web: www.kingsfieldgolf.com
Email: info@kingsfieldgolf.com
Tel.: + 44 (0) 1506 671 607
Green fee: 12/20 £ (po–pá), 9/18 jamek |
14/24 £ (so–ne), 9/18 jamek
Počet jamek: 9 | Par: 34
Délka (yardy): 2 857 (bílá) |
2 638 (červená)
Ubytování a další informace:
www.oroccopier.co.uk
www.linlithgow.com

