CESTY ZA GOLFEM | Gleneagles

SKOTSKÉ VÝZVY

Na páté jamce na King's Course si můžete vychutnat i tento „stolový“ grín.

GOLF V ÚDOLÍ ORLŮ
Začátek golfové sezony klepe na dveře, a tak je na čase vytáhnout bag a vyrazit
na nejbližší driving range trochu zatrénovat. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, říká se.
I proto vám v tomto příspěvku představím další z prvotřídních skotských golfových
„bojišť“ coby inspiraci pro vaši příští dovolenou.

TEXT A FOTO:

HELENA WOODCOCK
Údolí orlů – tak by se dal přeložit název
pětihvězdičkového golfového resortu
Gleneagles patřícího, podobně jako
St. Andrews, Turnberry či Loch Lomond,
k absolutní skotské špičce. Rozkládá se

1 | GOLF

na celkem 850 akrech v oblasti Perthshire, jedné z nejpůvabnějších ve Skotsku, navíc velmi snadno dostupné, neboť
autem sem z mezinárodních letišť
v Edinburghu či Glasgow dorazíte za
pouhou hodinu.
Nabídkou tří mistrovských hřišť (King's,
Queen's a PGA Centenary) a hotelu, jenž
je součástí skupiny The Leading Hotels
of the World a pyšní se fantastickou

reputací, představuje Gleneagles dokonalý únik od každodenní reality. Komfortní ložnice, elegantní restaurace
a wellness zařízení pod uznávanou značkou ESPA – to vše a mnohem více je hostům resortu plně k dispozici.
Golf v Gleneagles představuje směsici čistého přírodního zážitku a golfového dobrodružství ve třech různých variantách.

King's Course a jeho ostrý start v podobě bankrů lemujících fervej jedničky.

Queen's Course – přístupová cesta k jamkovišti č. 17.

Ne náhodou tu dodnes pořádají řadu
prestižních turnajů. První z nich se uskutečnily ve 20. a 30. letech minulého století a do roku 1960 hostil resort např.
British Ladies Open, Dunlop Tournament
a několik velkých turnajů Pro-Am. Po roce 1980 se v Gleneagles konaly turnaje
jako Dunhill Trophy, Bell's Scottish Open,
the PGA Cup a McDonald's WPGA Championship of Europe.
V současnosti sem v srpnu míří účastníci
Johnnie Walker Championship, jedné z významných zastávek EPGA Tour, a je jen přirozené, že v roce 2014, kdy se do Skotska
po více než 40 letech vrátí Ryder Cup, bylo za dějiště vybráno právě Gleneagles.

KING'S COURSE
Asi nejslavnější hřiště z výše uvedené trojice je King's, které stejně jako Queen's
Course nese pečeť jednoho z nejslavnějších golfistů světa a pětinásobného vítěze
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Open Championship Jamese Braida. Toto
mistrovské dílko otevřeli již v roce 1919
a od samého počátku své existence testovalo amatérské i profesionální příslušníky aristokracie. Braidova filozofie zněla
vytvořit hřiště, jehož každá z osmnácti

nad grínem tu bývá silnější, než cítíte na
ferveji. Když pak netrefíte příkře se svažující grín, počítejte s tím, že svůj míček
najdete v bankru o 20 stop níž.
Volba správné hole pro každou přihrávku je vůbec tajemstvím úspěchu

Volba správné hole pro každou přihrávku je vůbec
tajemstvím úspěchu na King's Course. Hru si zde
opravdu užijete, protože jde bez přehánění
o jednu z nejkrásnějších golfových lokalit světa.
jamek dokonale prověří schopnosti těch
nejlepších hráčů.
A že svým myšlenkám dostál, to se ukáže už při prvním drajvu. Pokud jste zahráli rovně, čeká vás relativně jednoduchá přihrávka na grín. Jen se ujistěte, že
jste vybrali tu správnou hůl, protože rána je vždy o něco delší, než se zdá, a vítr

na King's Course. Hru si zde opravdu
užijete, protože jde bez přehánění
o jednu z nejkrásnějších golfových lokalit světa. Z každého odpaliště se nabízí výhled do okolní krajiny, která skýtá vše – nepřístupné mokřiny, skalnaté
hory na severu i zelenající se kopce na
jihu. Za dobrého počasí můžete dokonce
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Panoramatický pohled na 13. a 14. jamku Queen's Course.

na západní straně spatřit vrcholky
Trossachs a Ben Vorlich.
Všechny jamky nesou jadrná skotská
jména. Například pětka se jmenuje „Het
Girdle“ (Horká pánev) a je to náročný
par 3 s překážkami snad všude kromě
grínu. Název jamky č. 17 je „Warslin‘
Lea“ (Zápasnický ring) a symbolizuje
obtíže, které tento čtyřpar golfistům
klade do cesty v boji o grín.

QUEEN'S COURSE

Grín šestky PGA Centenary Course.
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Přirozená krása Queen's Course inspiruje
nejzkušenější hráče světa. Jen namátkou
jmenujme Johnny Millera, Grega Normana, Sevea Ballesterose, Toma Watsona
nebo Lee Trevina. Nádherným prostředím i zajímavou golfovou výzvou se ale
nechala zlákat také slavná jména ze světa showbyznysu a sportu jako Sean Connery, Burt Lancaster, Bing Crosby, Jackie
Stewart a astronaut Alan Shepard (jediný člověk na světě, který odpálil golfový
míček na Měsíci).
Proplétajíc se vyvýšeninami na severu
a západě resortu, Queen's Course nabízí
půvabné lesnaté prostředí, jezírka a příkopy jako vodní překážky i všudypřítomná rašeliniště, coby nezbytnou součást
místního koloritu.
Nenechte se oklamat délkou 3 192 yardů u první devítky. I někteří z nejlepších
hráčů zde mají potíže uhrát par proti
čerstvému západnímu větru. Zrádné je
rovněž ukolébání se pocitem falešného
bezpečí na prvním odpališti. „Trystin‘

Za pokoj začínají na 410 £ za noc. Vyplatí se ovšem sledovat speciální nabídky. Do 30. dubna můžete mít pokoj se
snídaní, kolem golfu a jednou lázeňskou procedurou za 250 £. A to už se
vyplatí, nemyslíte?

UŽITEČNÉ INFORMACE

Gleneagles

Tree“ nebo také „Místo setkání milenců“,
po kterém je jamka pojmenována, představuje náročný úvod. Půda jakoby mizela pod vašima nohama, fervej se stáčí
vlevo a svažuje se ke stromům a zrádně
nastražené bankry testují váš přístup na
miniaturní grín.

PGA CENTENARY COURSE
Právě toto hřiště bude v roce 2014 dějištěm Ryder Cupu. Moderní klasika byla
otevřena před 17 lety a i pro ostříleného
golfistu a uznávaného golfového architekta Jacka Nicklause byla práce na projektu PGA Centenary Course neskutečnou
výzvou. Legenda světového golfu při té
příležitosti prohlásila, že půda, na níž se
dnes hřiště rozprostírá, byl ten nejkrásnější kus země, s jakým kdy pracoval.
Hřiště se zkrátka muselo povést, ba co
víc – mělo se co nejvíce blížit dokonalosti.
Zadání znělo vytvořit moderní design,
unikátní a náročný test golfu z nejtěžších
pozic pro nejlepší hráče a zároveň, řečeno
slovy Bobbyho Jonese, nabídnout překážky stimulující i ty méně zdatné golfisty,
aby je v rámci svých možností překonali…
Sečteno podtrženo – zajímavé hřiště pro
hráče všech schopností a kvalit.
Na každé jamce najdete pět odpališť.
Z mistrovských týček měří neuvěřitelných 7 262 yardů a je tak nejdelším vnitrozemským hřištěm ve Skotsku. Z červených odpališť dosahuje pro normální
smrtelníky podstatně přátelštější délky
5 271 yardů.
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Hřiště je výjimečné v mnoha ohledech,
ale k jeho hlavním rysům bezesporu
patří dokonalé využití přírodní scenérie, do které je Gleneagles zasazeno.
Při patování na druhém grínu budete
okouzleni svěžím panoramatem četných horských údolí oblasti Perthshire.
Na několika dalších jamkách se posunete směrem na západ a po pravé
straně spatříte rozervané vrcholky
Grampian, v dálce se tyčí Ben Vorlich
a Trossachs.
Zdá se, že zážitek z Gleneagles už nemůže být dokonalejší, ale není tomu tak.
Místní pohostinnost je povýšena nad luxusní ubytování a prvotřídní golf. Pokud
vám připadá, že při cestování za golfem
je takřka nemožné vzít děti s sebou, tak
v Gleneagles tuto domněnku jednoduše
popřou. Přichystanou mají hernu pro
úplně malé děti, ty větší si užijí klubovnu s karaoke, počítačovými hrami, kulečníkem či stolním fotbalem. K dispozici je
také 24hodinová služba hlídaní dětí i zábavné programy.
Jste mladý pár a děti ještě nemáte? Možná ale plánujete třeba zasnoubení. V Gleneagles se postarají o všechno, od sta svíček přes růžové okvětní lístky nebo kočár
s koňmi. Prstýnek vám zamrazí třeba do
kostičky ledu servírované ve sklence šampaňského a zajisté ohňostroj hláskující
otázku „Vezmeš si mě?“
Zní to jako pohádka. Ceny jsou, jak
správně předpokládáte, odpovídající.

GLENEAGLES
Adresa: The Gleneagles Hotel, Auchterarder, Perthshire, PH3 1NF Scotland
Web: www.gleneagles.com
Email: resort.sales@gleneagles.com
Tel.: +44 (0) 1764 662231
Green fee: 70 £ (1.–31. 3.) | 75 £/95 £
(1. 4.–14. 5.) | 110 £/155 £ (15. 5.–15. 10.) |
75 £/95 £ (16.–31. 10.)*
King's Course
Počet jamek: 18 Par: 71 (modrá) |
70 (bílá) | 68 (žlutá) | 75 (zelená) |
71 (červená)
Délka (yardy): 6 790 (modrá) |
6 471 (bílá) | 6 066 (žlutá) |
5 873 (zelená) | 5 220 (červená)
Queen's Course
Počet jamek: 18 Par: 68 (bílá) |
68 (žlutá) | 74 (červená)
Délka (yardy): 5 965 (bílá) |
5 660 (žlutá) | 5 495 (červená)
PGA Centenary Course
Počet jamek: 18 Par: 72 (modrá) |
72 (bílá) | 72 (žlutá) | 71 (zelená) |
72 (červená)
Délka (yardy): 7 262 (modrá) |
6 757 (bílá) | 6 315/6 309 (žlutá) |
5 908 (zelená) | 5 271 (červená)
* Ceny vyjadřují green fee pro hotelové
hosty/denní návštěvníky.
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