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SKOTSKÉ VÝZVY

LUXUSNÍ
DOVOLENÁ

V ST. ANDREWS BAY
Únorový příspěvek o hřištích v domově golfu je určen těm, kteří se nechávají rádi
hýčkat a jejich představa golfové dovolené není jen o skvělém golfu, ale také o troše luxusu mimo staleté ferveje skotských golfových hřišť. A pro takový zážitek nemusíme chodit nijak daleko od St. Andrews.

Torrance Course

TEXT A FOTO:

HELENA KOPECKÁ
V předchozích článcích jsme se seznámili s hřištěm Castle Course, ležícím
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bezprostředně nad St. Andrews, a od
něj nedaleko vzdáleném Kingsbarns. Bylo by tedy nefér opomenout další dvě
18jamková hřiště, která prakticky vyplňují mezeru mezi těmito dvěma golfovými milníky. Hřiště Torrance a Kittocks
patří hotelu Fairmont St. Andrews, ale

častěji uslyšíte pojem St. Andrews Bay,
jímž je míněn celý resort se vším, co
k němu náleží. A není toho málo!
Fairmont je pětihvězdičkový resort
vzdálený necelé tři míle od St. Andrews.
Svou polohou nad městem se chlubí
nejen dokonalým výhledem na město
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je tma a mlha je mlha, poznáte různé
projevy hlasu moře a přírody podléhající
náladám živlů. V žádném případě to
však neznamená, že budete odříznuti
od okolního světa. Budete-li si přát, dopraví vás do St. Andrews zdarma hotelový shuttle bus a stejně tak vás doveze
nazpět v okamžiku, kdy ucítíte, že vás
společenský život pro ten který večer začal zmáhat.

vás uvítá portýr v tradičním skotském
kiltu, a dále pak ve vstupní hale, kde vaše oči zcela jistě ulpí na masivním krbu
s plápolajícím ohněm.
Pro golfisty je St. Andrews Bay ideální základnou, a to nejen kvůli své blízkosti
k „hlavnímu městu golfu“. Jak již bylo řečeno výše, k hotelu náleží dvě 18jamková
hřiště, která se rozkládají hned před jeho

Zní to jako klišé, ale při pobytu v tomto resortu
pochopíte, že ticho je ticho, tma je tma a mlha je
mlha, poznáte různé projevy hlasu moře a přírody
podléhající náladám živlů.
Pokud by vás přece jen občasné rozmary
počasí odradily od golfu a zahnaly do
zázemí hotelu, bude o vás dokonale postaráno. V roce 2008 byla dokončena zásadní rekonstrukce, jejíž výsledek můžete ocenit jak ve společných prostorách
hotelu, tak zejména v hotelových lázních s 12 místnostmi pro všemožné procedury a v neposlední řadě pak ve 115
z celkového počtu 209 pokojů.

dveřmi. Opravdový sen ráno se probudit
a odkráčet rovnou ze snídaně přes hotelovou lobby přímo na první odpaliště se
zde stává skutečností. Nepotřebujete auto, nikam se nemusíte přemisťovat, balit
bagy, nemusí vás děsit strach z dopravní
zácpy a potenciálního zmeškání tee time.
Nutno podotknout, že mnohamilionová
investice se bezprostředně dotkla i obou

Hotel Fairmont

Hotelové lázně

samotné a přírodní scenérii, ale také
mimořádně klidným prostředím. Dá se
tedy doporučit všem, kteří chtějí uniknout z rušného světa velkých měst do
skutečné oázy klidu.
Zní to jako klišé, ale při pobytu v tomto
resortu pochopíte, že ticho je ticho, tma

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

Pro mne osobně je důležitý ještě jeden
fakt – třebaže je hotel součástí hotelového řetězce Fairmont, není zahalen do
pláštíku korporátní uniformity, nutící vás
zapomenout, ve které zemi že to vlastně
jste. Hotel si chrání svou skotskou identitu, jež na vás dýchne už při příjezdu, kdy

Z pokoje rovnou na gríny

hřišť s cílem zlepšit celkový zážitek ze
hry. Obecně rekonstrukce zahrnovala
především přestavbu a relokaci stávajících odpališť a nový zavlažovací a odvodňovací systém. Zároveň se dvě jamky
hřiště Torrance staly jamkami Kittocks
a obráceně.
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Kittocks Course

Nesmíme zapomenout ani na jednu důležitou záležitost, kterou je změna názvu jednoho z hřišť. Nynější Kittocks si
patrně někteří z vás budou pamatovat

nominací na kvalifikační hřiště pro
Open Championship v St. Andrews v roce 2010. A co tedy na nově otevřeném
hřišti můžete čekat?

Opravdový sen ráno se probudit a odkráčet
rovnou ze snídaně přes hotelovou lobby přímo
na první odpaliště se zde stává skutečností.
pod původním názvem Devlin. Ten však
je dnes již minulostí. Nové pojmenování
je odvozeno od názvu chráněné krajinné
oblasti, kterou lze spatřit z několika jamek a která je obývána divokými zvířaty,
jako jsou bažanti, králíci, zajíci, vysoká,
tetřevi nebo jezevci. Kittocks se rozprostírá na vrcholu útesu a nabízí úžasné
výhledy na St. Andrews a Severní moře.
Hřiště Torrance je prvním designérským
kouskem z dílny Sama Torrance, bývalého kapitána evropského rydercupového
týmu, a legendárního golfisty Gena Sarazena. Rekonstrukce hřiště začala vloni
v lednu a slavnostní znovuotevření je
plánováno na jaro 2009. Každá jamka
hřiště Torrance má nové odpaliště a přibylo tu také několik bankrů. Statut hřiště byl oceněn ještě před jeho otevřením
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Na první jamce se „těšte“ na záludný potůček, chránící levou stranu grínu. Dříve
zde byl bankr, ale i vodní překážka na
první jamce zaručeně nastartuje vaši pozornost. Dvojka s parem 4 byla zásadně
prodloužena, a to až na 507 yardů z mistrovských odpališť. Hraje se po směru
větru, ale fervej je úzká, grín ledvinovitého tvaru chrání bankr. Na trojce se zúžila i snížila fervej a také se přiblížila napravo situované vodní překážce. Tato
pětiparovka se dá za normálních podmínek zahrát na tři rány, ale držte se vlevo!
Čtyřka se nepatrně zkrátila a na cestě ke
grínu potkáte šest nebezpečných písečných hrozeb. Pětka a šestka se pyšní
rychlými gríny, zejména na šesté jamce
(par 5) si musíte dávat velký pozor na vítr.
Na jamce číslo sedm s délkou 316 yardů
a parem 4 se nebojte a vytáhněte drajvr.

Bankr původně chránící grín byl odstraněn, a tak máte dobrou šanci dostat se
na jamkoviště. Osmička je krátký par 3,
který je díky strategicky umístěným
bankrům opravdovou výzvou už při pohledu z odpaliště.
Následující jamky 9 a 10 jsou čtyřparové, „odpočinout“ si můžete až na jedenáctce, pokud se ovšem nenecháte
rozptýlit panoramatem St. Andrews,
rýsujícím se v pozadí za grínem. Dvanáctka (par 5) je hratelná na tři rány.
Vzápětí však následuje čtyřpar, patrně
nejtěžší jamka hřiště, i když tu paradoxně nečeká žádná písečná překážka.
Čtrnáctá jamka se hraje směrem k hotelu, je to krátký par 4, ale pozor na vítr
a vodní překážky. Par 4 je i jamka číslo 15, hraná opačným směrem, kde počítejte s možným protivětrem.
Patnáctý grín vyžaduje pečlivé vyměření
patu. Na šestnáctce se můžete potkat se
silným bočním větrem od moře. Odměnu v podobě výhledu na moře sklidíte
na předposlední jamce, jíž je třípar.
Na závěr se servíruje pětipar o délce
557 yardů s náročným grínem, jenž vyžaduje přesnost. Název osmnáctky je více než příznačný „Vítejte doma“ a připomíná, že vaše pouť právě skončila. Tak
a hurá do hotelových lázní! Hurá za golfem v St. Andrews Bay.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
FAIRMONT ST. ANDREWS BAY
Adresa: Fairmont St. Andrews
Scotland, St. Andrews, Scotland,
United Kingdom, KY16 8PN
Web: www.fairmont.com/standrews/
E-mail:
standrews.scotland@fairmont.com
Tel.: +441334 837000
Fax: +44 1334 471115

TORRANCE COURSE
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka: 7 037 yardů
Fee: 70 £ (květen) | 95 £ (červen–září) |
70 £ (říjen) | 45 £ (listopad–duben) |
míče 3,50 £/50 ks

KITTOCKS COURSE
Počet jamek: 18 | Par: 71
Délka: 6 998 yardů
Fee: 70 £ (květen) | 95 £ (červen–září) |
70 £ (říjen) | 45 £ (listopad–duben) |
míče 3,50 £/50 ks

