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Je tomu pouhých pár dní, co jsem se vrátila z cesty do oblasti East Lothian, o které už
jsem jednou a moc ráda psala, ale poslední zkušenost je jednoznačně mimo obvyklou
dimenzi. Tak trochu výlet do jiného světa, doby, životního stylu, zkrátka za hranice
všedních dní. Zcela jistě nejde o zážitek pro každého, ale stojí zato vědět, že i takové
možnosti nám dnešní svět cestování nabízí.
TEXT A FOTO: HELENA WOODCOCK
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SKOTSKÉ VÝZVY
Grín 11. jamky

Skotsko je kromě golfové velmoci také
zemí hradů, zámků a historických panství.
Asi jako v každé jiné zemi je můžete navštívit, zakoupit si vstupenku a s průvodcem či sami nahlédnout do života dob
dávno minulých přes skla zaprášených
vitrín a z bezpečné vzdálenosti vymezených průvodcovských tras. Nevím jak vás,
ale mne vždycky napadala myšlenka, jak
život v takových domech dennodenně
probíhal. A na své cestě jsem měla možnost si to dokonale vyzkoušet.
Spolu se skupinou novinářů jsme navštívili panství vévody z Hamiltonu, jmenovitě historický dům Lennoxlove House. Tyto
domy mají po celém Skotsku mnoho společného – obrovské plochy půdy, lesů
a pastvin plných pasoucího se dobytka.
Samotná budova obvykle sedí ve středu
panství, vede k ní dlouhá příjezdová cesta lemovaná staletými stromy a atmosféra dokonalého soukromí, klidu a zeleně
je zcela ohromující. Takový byl i první pocit při příjezdu do Lennoxlove House.

Lennoxlove House
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Pouhých 20 mil od hlavního města Edinburghu se ocitáte ve světě luxusu, pohodlí, naprostého soukromí a v srdci
golfového regionu. Zapomeňte na vitríny, ohraničené trasy A a B a buďte hosty
v domě vévody z Hamiltonu. Jimi totiž
skutečně budete. V Lennoxlove House
nenajdete recepci ani dlouhé neosobní
chodby pokojů s čísly. Nacházíte se v domě, kde šlechtická rodina občas pobývá,
a váš příjezd tak bude stejný, jako byste
přijeli ke svým známým na návštěvu.
V zásadě si totiž dům od vévody na čas
pronajímáte.
V domě je pro hosty připraveno pouze
11 luxusních dvoulůžkových ložnic, každá s odlišným vkusným designem, respektujícím charakter budovy i moderní
standardy. Dům si vy a vaše společnost
musíte pronajmout celý, díky tomu máte
zaručeno naprosté soukromí. K dispozici
vám budou nejen pokoje samotné, ale
všech 30 místností v domě, od impresivní jídelny přes útulnou knihovnu až po
dech beroucí hodovní síň.
Tvrzení, že celý zážitek vypadá až pohádkově, není nijak přehnané, skutečně si
budete připadat jako na cestě časem. Vše
je velmi skutečné, útulné a teplé, přitom
nejstarší část domu pochází z počátku
14. století. V županu se můžete pohodlně procházet historií domu od dob Mary
Queen of Scots až po tajnou misi Rudolfa
Hesse do Skotska během druhé světové

CESTY ZA GOLFEM | Renaissance Club

války. Budete-li mít štěstí jako my, srazíte
se na chodbě s mladým mužem, kterého
byste nikam na první pohled nezařazovali, a pak až z všudypřítomných rodinných
fotografií pochopíte, že šlo o příštího vévodu z Hamiltonu.
Ať už si dům pronajmete na rodinnou
nebo firemní akci, vaše soukromí to nenaruší ani v případě, že se rozhodnete
opustit jeho bezpečné, několik metrů silné kamenné stěny a vypravíte se na golf.
Lennoxlove House je partnersky spojen
s nedalekým exkluzivním privátním golfovým klubem Renaissance Club. Hřiště
bylo otevřeno teprve loni v dubnu a nachází se na ploše 300 akrů Hamiltonova
panství. V tuto chvíli má klub pouze 147
členů s finálním počtem omezených na
600 a je snem všech golfistů, kteří se
o tee time nechtějí přetahovat s návštěvníky a nečleny. Ovšem v Renaissance
Club žádný tee time nepotřebujete, na
hřiště totiž můžete vyrazit kdykoliv, pakliže jste připraveni a nikdo nestojí v cestě vašemu míčku.
Samotné hřiště se nachází na pobřeží
East Lothian a pyšní se úžasnými výhledy

Queen Mary suite v Lennoxlove House

Ferveje jsou dostatečně široké, i když
na jejich okrajích i uprostřed můžete
skončit v pěkně hlubokém a nepřehledném rafu. Oproti tomu bankry
jsou vcelku milosrdné a dostat se
z nich lze poměrně snadno. Výrazným
znakem hřiště jsou bezpochyby velmi
prostorné a zvlněné gríny. Váš patr tu
tedy zahálet nebude.

Dá se říci, že tato osmnáctka, byť mistrovského
standardu, nepatří k nejpřísnějším. Ferveje jsou
dostatečně široké, i když na jejich okrajích
i uprostřed můžete skončit v pěkně hlubokém
a nepřehledném rafu.

Lennoxlove House na jednu noc pro soukromé účely si přichystejte 150 000 Kč,
za korporátní akci zaplatíte asi 60 000 Kč
na noc. Pokud jde o hru na Renaissance
Club, zařídí vám ji v Lennoxlove House. Zajímáte-li se o členství, potom si připravte
1 800 000 Kč, tolik stojí přítomnost ve společnosti bohatých a vyvolených z celého
světa. Kdyby se vám částka přece jen zdála
příliš vysoká, East Lothian nabízí desítky
dalších kvalitních hřišť a Renaissance Club
má jedno z nich za souseda. A nejde o nikoho menšího než o proslavený Muirfield.
Více informací najdete na stránkách
Lennoxlove House www.lennoxlove.com
a Renaissance Club www.trcaa.com.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
na ústí řeky Forth, Edinburgh a pobřeží
Království Fife. Hřiště bylo postaveno v rekordním čase 10 měsíců a měří 7 468 yardů. Architektem osmnácti jamek je Američan Tom Doak a jeden z důvodů, proč
hřiště vyrostlo tak rychle, hledejte v jeho
filozofii, která respektuje původní ráz krajiny a obejde se bez zásadního přemisťování velkých objemů půdy.
Přes svoji relativní blízkost k moři je hřiště převážně parkového typu. Ferveje
i gríny jsou pečlivě udržované a lemované jehličnatými stromy. Zejména sled jamek 11, 12 a 13 na okraji útesu budí dojem takřka středozemský – azurové
moře vzdálené jen „na krátký odpal míčku“ a téměř bonsaje připomínající porost z borovic, jež jsou jednoznačně jedním ze symbolů hřiště.
Dá se říci, že tato osmnáctka, byť mistrovského standardu, nepatří k nejpřísnějším.
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V blízké budoucnosti čeká hřiště jedna
výrazná změna. Záměrem je vybudovat
tři nové jamky v bezprostředním sousedství s mořem, na písečných dunách přecházejících v pláž. To by mělo hřišti přidat na linksovém charakteru a zároveň
maximálně využít scenérie, kterou tato
fantastická lokalita nabízí.
Kromě golfu skýtá panství Lennoxlove
House i další vyžití. My jsme měli možnost vyzkoušet si řízení landroveru
v off road terénu, projet se na terénních čtyřkolkách a střelbu na asfaltové
holuby. Vše v úžasném prostředí, soukromí a uvolněné atmosféře. Na vás je
jen výběr správné společnosti, jež vám
podobné zážitky zprostředkuje.
Nejspíš se teď zeptáte, kolik takové rozmazlování stojí. Zde dojde na lámání
chleba. Na pronájem historického domu

THE RENAISSANCE CLUB
Tel.: + (+44) 01620 850 901
Adresa: The Renaissance Club,
Cowden Hill Drive, Dirleton, North
Berwick, EH39 5HS, Scotland
Web: www.trcaa.com
Zázemí: tréninkové plochy | klubovna
s restaurací | ubytování | Pro Shop
Počet jamek: 18 | Par: 71
Délka (yardy): 7 468
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