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CESTUJEME 
ZA GOLFOM, 

OPÄŤ DO ÍRSKA
Linksové golfové ihrisko je ihrisko vybudované na pôde v blízkosti mora, ktorá sa 
nedala využiť na iné účely, so skalnými útesmi, pieskovými dunami a hučiacim 
morom. Často vybudované v prírode s minimálnymi zásahmi človeka, na terénne 

úpravy stačila lopata a fúrik. Hru na nich skôr ocenia skúsení golfisti ako príležitostní 
hráči. Na svete je celkom len 246 linksových ihrísk a 58 z nich sa nachádza v Írsku. 

Za nevšednými golfovými zážitkami sme sa opäť vybrali do tejto destinácie. 

The European Club, Zabúdame hrať pri takýchto výhľadoch na more..
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Po krátkom priamom lete prichádzame na prvé 
zo šiestich ihrísk v okolí Dublinu, do klubu Royal 
Curragh v okrese Kildare. Po roku 1850 spolu s brit-
skými vojskami prišiel do Írska aj golf a prvý turnaj 
sa tu hral už v roku 1852. Najstaršie ihrisko v Írsku 
ako aj najstarší golfový klub otvoril 1. júla 1858 
druhý batalión britského kráľovského vojska, podľa 
dostupných záznamov sa tu však golf hral už o šesť 
rokov skôr. Aj jednotlivé jamky sú pomenované 
výrazmi z vojenskej terminológie. Neodmysliteľnou 
súčasťou ihriska sú ovce, ktoré kedysi spásali 
jednotlivé dráhy a teraz už len vysokú trávu popri 
dráhach. Užívame si hru na ihrisku, ktoré má všetko, 
čo má mať, výškové rozdiely, výhľady a najmä 
množstvo nádherných obrovských starých stromov 
v okolí. V klubovom dome obdivujeme rozsiahlu 
zbierku strieborných trofejí, výrobca ich často do-
dáva. Dĺžka 6 587 yardov z majstrovských odpalísk, 
par 72, poplatok za hru 40 €.
www.royalcurraghgolf.ie

Na druhý deň sa vydáme smerom na sever od 
Dublinu, na ihrisko Laytown & Bettystown v okrese 

Meath. Na odpalisku nás privítal kapitán Declan 
s poznámkou, že pravdepodobne sme prví golfisti 
zo Slovenska na tomto ihrisku. Neodpustil si po-
známku, že si určite užijeme typické írske golfové 
počasie. Áno, chvíľami pršalo, fúkal silný vietor 
ale zasvietilo aj slnko. K pôvodnej deviatke z roku 
1909 preplietajúcej sa medzi obrovskými dunami 
pribudlo ďalších 9 jamiek v roku 1917. Ihrisko má 
všetko, čo milovníci linksových ihrísk vyhľadávajú – 
vyvýšeniny a jamy, úzke dráhy pred jamkoviskami, 
slepé údery, duny, veľké výškové rozdiely a najmä 
nezabudnuteľné výhľady najmä na more, pre ktoré 
niekedy zabúdame, že treba loptičku zahrať. Ako na 
správnom linksovom ihrisku na prvej deviatke fúkal 
silný vietor, ktorý loptičkám pomáhal a na druhej 
deviatke presne naopak. Dĺžka ihriska z majstrov-
ských odpalísk 5866 yardov, par 73, poplatok za hru 
počas víkendu 125 €.
www.landbgolfclub.ie

Tretí deň prichádzame po úzkom drevenom 
moste na ostrov Bull v Dublinskej zátoke. Ostrov 
vybudovali v roku 1800 a je jedinou biosférickou 

The European Club, dúfam, že loptička neskončí vo vysokej tráve.
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rezerváciou UNESCO v hlavnom meste. Ihrisko The 
Royal Dublin pripomína tradičné škótske ihriská, 
prvá deviatka smerom od klubového domu a druhá 
späť. Na tomto tradične veternom ostrove zažíva-
me neskutočný vietor, kráčame proti nemu takmer 
v predklone. Loptičky nielen na odpalisku ale aj na 
jamkoviskách sú často v dôsledku vetra v pohybe. 
To, že nie je ničím nezvyčajný, dokumentuje aj 
golfový vozík, ktorý má po oboch stranách dvere, 
ak sú otvorené, ešte ich zabezpečujeme. Zaujímavá 
je aj skutočnosť, že ihrisko používa samostatné 
skorkarty pre golfistov a golfistky. Prekvapí tiež, že 
dámske odpaliská sú na niektorých jamkách tesne 
pred pánskymi, napríklad na jamke 6, par 5, len 
o jeden meter. Zaujali nás počas hry aj veľké lode, 
plávajúce do prístavu. Dĺžka ihriska z majstrovských 
odpalísk 7297 yardov, par 72, poplatok za hru 150 € 
počas týždňa a 175 € počas víkendu.
www.theroyaldublingolfclub.com

Navštívili sme aj parkové golfové ihrisko v rozľah-
lom rezorte Luttrellstown Castle. Počas hry obdi-
vujeme pôsobivý viac ako 600 rokov starý hrad. Do 

hry neúnavne vstupuje rieka Liffey a vyberá svoju 
daň od golfistov v podobe golfových loptičiek. 
Využijeme aj služby peknej klubovej reštaurácie, 
z ktorej možno sledovať pohyb na ihrisku. Dĺžka 
ihriska z majstrovských odpalísk 7347 yardov, par 
72, poplatok za hru od 40€.
www.luttrellstowncastle.com

Neďaleko ihriska môžu milovníci whisky navštíviť 
svetoznámu pálenicu Tullamore D.E.W. 

Tešili sme sa aj na golfové ihrisko The European 
Club, ktoré sa nachádza v tzv. írskej záhrade 
medzi Wicklow a Arklow, približne 50 km južne od 
Dublinu. Víta nás osobne slávny designer golfových 
ihrísk Pat Ruddy, ktorý ihrisko navrhol, otvoril ho 
na Vianoce v roku 1992 a s rodinou ho prevádzkuje. 
Hrá sa na netypickom počte 20 jamiek. 20 preto, 
ak je potrebné na niektorej jamke niečo upraviť, 
nebude to prekážať. Viaceré jamky pôsobia akoby 
ich nenavrhoval designer golfových ihrísk ale sama 
príroda. V roku 2002 počas prípravy na British Open 
Tiger Woods dosiahol rekord ihriska 67 úderov! 

Laytown & Bettystown, typická jamka medzi dunami.

The Royal Dublin, pohľad na poslednú jamku z terasy klubového domu.
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V roku 2000 jamka číslo 7 bola zaradená do 100 naj-
lepších na svete a jamky 13 a 14 do 500 najlepších. 
Rory McIlroy o ihrisku povedal v roku 2006: “Páčia 
sa mi pieskové prekážky s pražcami. Mám rád ihris-
ká, na ktorých skutočne musíte premýšľať ako hrať. 
Oveľa viac sa sústredím. Preto na mňa zapôsobilo 
toto linksové ihrisko.“ Ihrisko predstavuje obrovskú 
výzvu, najmä ak ho hráme po prvýkrát. Na odpalis-
ku prvej jamky sme sa ešte raz stretli s majiteľom, 
ktorý nám priniesol loptičky, s poznámkou, ak by 
sme náhodou potrebovali ďalšie. Potrebovali sme. 
Ak sa loptička odkotúľala z ferveje, často sme ju 
nedokázali nájsť. Ak do hry z pieskovej prekážky 
nenápadne vstúpil aj pražec, ťažko sa sledovala. 
Dúfame, že v budúcnosti ho zahráme s lepším 
výsledkom. Dĺžka ihriska z majstrovských odpalísk 
(20 jamiek) 7758 yardov, par 77, poplatok za hru od 
1. apríla do 31. októbra 225 €, od 1. novembra do 
konca marca 120 €. www.theeuropeanclub.com

V posledný deň na smaragdovom ostrove navštívi-
me golfové ihrisko The Island (ostrov). Klub vznikol 
v roku 1890 ako desaťčlenný syndikát. Golfisti sa na 

ostrov dopravovali na člne až do konca 50. rokov 
minulého storočia. Teraz už je prístupné autom. 
Na druhej deviatke nesmierne ťažká 13. jamka par 
3 ponúka nezabudnuteľné výhľady na Malahide 
a more. Dá nám zabrať aj 14. jamka s úzkou ferve-
jou. A potom prichádza vrchol na 15. jamke, par 
5, s jamkoviskom ukrytým medzi dunami, ktoré 
označuje biela značka pod vrcholom duny. Dĺžka 
ihriska z majstrovských odpalísk 6271 yardov, par 
71, poplatok za hru od 1. apríla do 31. októbra Po. – 
štvrt. – 150 € a počas víkendu 175 €.
www.theislandgolfclub.com

A kam zamieriť po golfe? Navštívili sme zámok 
v mestečku Malahide s obrovským parkom a zámok 
Swords. Zámok Luttrellstown však nie je prístupný 
verejnosti. Veľa možností ponúka aj hlavné mesto 
Dublin - Guiness storehouse, pálenica whisky 
Jameson či hrad. 

Pri mestečku Portmarnock sme si pozreli sochu 
zemegule z roku 2002 pri pláži, ktorej ihla smeruje 
k Severke. Socha pripomína druhý non-stop prelet 

Luttrellstown Castle, jamka pred klubovým domom.
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severného Atlantiku v roku 1930 a ďalšie lety.
Užívali sme si aj prechádzky na čerstvom vzduchu 
po pláži a sledovali sme s veľkým prekvapením 
mnohých kúpajúcich sa, od najmenších detí po 
seniorov v studenom mori. Náhodou sme sledovali 
spomienku na surfera, keď celá jeho rodina mu po 
mori posielala kvety a ďalší surfisti sa zúčastnili na 
surfoch.

Niekoľko praktických poznámok na záver. Ak si 
požičiate auto z autopožičovne a použijete okružnú 
cestu okolo Dublinu A50, mýto musíte uhradiť do 
24 hodín na ktorejkoľvek čerpacej stanici. Ak sa 
počas jazdy potrebujete občerstviť alebo načerpať 
pohonné hmoty, výjazd je označený ako Services 
(služby). O každom golfovom ihrisku, ktoré mienite 
navštíviť, odporúčam si pozrieť pravidlá, ktoré 
upravujú oblečenie na ihrisku a vstup do klubovej 
reštaurácie. Väčšinou je minimálne potrebné si pre-
zuť topánky. Na niektorých ihriskách si treba zobrať 
dostatok pitnej vody, nakoľko nie je k dispozícii. 
Samozrejmosťou pre golf v Írsku je daždivé obleče-
nie, našťastie dážď často rovnako rýchlo skončí ako 

začal. Na hru na linksových ihriskách si určite treba 
zobrať viac golfových loptičiek, ťažko sa hľadajú vo 
vysokej tráve.

Hrou na uvedených šiestich ihriskách náš počet 
odohraných ihrísk v tejto destinácii prekročil tretiu 
desiatku a už teraz sa tešíme na ďalšiu cestu na 
smaragdový ostrov.

Royal Curragh, na prvej jamke.

The Island, veľká výzva, vpravo more a samá vysoká tráva.


