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HURÁ, 
OPÄŤ NA GOLF 

DO ÍRSKA
Írsko sa nachádza na ostrove, ktorý je veľmi dobre známy vysokokvalitnými 
golfovými ihriskami. Z 200 linksových ihrísk na celom svete, až jednu tretinu 
nájdeme na pôsobivom írskom pobreží a najlepšie z nich okolo Dublinu a Limericku. 
Linksy sú obľúbené medzi skutočnými golfovými fajnšmekermi.

Po krátkom priamom lete po prevzatí auta 
z požičovne si nahlas opakujeme, jazdíme vľavo 
a smerujeme do nášho dočasného hlavného 
stanu v mestečku Balbriggan. 

Ako prvé ihrisko na rozcvičku hráme Balcarrick, 
ktoré v tomto roku slávi 50. výročie. Založila ho 
skupina golfistov so zámerom viac sprístupniť 
golf. Do hry vstupujú časté vodné aj pieskové 
prekážky. Najzaujímavejšie jamka je osmička, 
pravý dogleg s úžasnými výhľadmi na záliv 
v Malahide. Na tejto jamke našu hru ukončil 
prudký vietor s intenzívnym krupobitím. Par 
ihriska 73, dĺžka z majstrovských  odpalísk 6239 
m a z červených 5163 m. Poplatok za hru počas 
víkendu 40 €. Balcarrickgcadm@outlook.com

Ďalší deň smerujeme na juh od Dublinu do 
golfového klubu Wicklow, ktorý založili v roku 
1904 na útesoch s jedinečnými výhľadmi na 
more a pohorie Wicklow. Z prvej jamky vidíme aj 
ruiny hradu Black Castle z roku 1176 v prístave 
vo Wicklow. Aj na tomto ihrisku sa nám podarilo 
zahrať len prvých osem jamiek. Vytrvalý prudký 
dážď ihrisko zavlažoval až do neskorého večera. 

Par ihriska 71, dĺžka z majstrovských odpalísk 
5527 m, z červených 4578 m. Poplatok za hru 
počas týždňa 40 €, víkendu 50 €. 
www.wicklowgolfclub.ie

Ďalšie ihrisko Seapoint Golf Links smerom na 
sever z Dublinu dodržalo slovo svojho sloganu 
„Čistá radosť z linksov“. Seapoint s nádhernými 
výhľadmi na pohorie Cooley a Mourne otvorili 
začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storo-
čia. Na prvých parkových jamkách hru okorenia 
vodné prekážky. Jamky par 4 (11-14), s úctyhod-
nou dĺžkou viac ako 400 m, nám dali zabrať. Po 
nich však od 15. po 18. nasleduje číročistá radosť 
z hry na linksoch! Par ihriska 72, dĺžka z maj-
strovských odpalísk 6439 m, z červených 5131 
m. Poplatok za hru počas týždňa 50 €, piatok 
a sobota 60 €, zahraniční hostia od 100 €. 
www.seapointgolflinks.com 

Na ihrisko Portmarnock Golf Club to nemáme 
ďaleko. Nachádza sa na piesočnatom polostro-
ve. Pozemok patril majiteľovi známej pálenice 
whisky, Johnovi Jamesonovi a okolo roku 1850 tu 
hral na svojom súkromnom ihrisku. V roku 1894 

Klubový dom ihriska Balcarrick
Hniezdiaca labuť strážiaca jamkovisko ťažkej 
trojparovej jamky na ihrisku Balcarrick, loptičku 
som utopila tesne pri jej hniezde

Balcarrick -
"mladý klub", čože 
je to päťdesiatka 
pre írske golfové 
ihrisko

Text Miroslava Dulova
Foto www.mdgolfphoto.com
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ho rozšírili na deväť jamiek a už o dva roky na 18. 
Postavila ho sama príroda, bez vážnych zásahov 
človeka. Obkolesené vodou je vystavené často 
aj veľmi silnému vetru. Preverí najmä patovanie 
na veľmi rýchlych jamkoviskách. V roku 1971 
pribudla ďalšia deviatka. Hral sa tu turnaj Irish 
Open už 19x!

Autíčko si nemôžete rezervovať na hru, ihrisko 
je určené striktne len pre chodcov. Ak nemáte 
skúsenosti s linksami, odporúčam ťahák Stroke 
Saver, veľmi pomôže pri hre. Kombinácia červe-
nej a modrej deviatky má par 71, dĺžku z maj-
strovských odpalísk 6708 m. Červené dámske 
odpaliská zatiaľ na ihrisku nie sú, hrala som z naj-
kratších žltých pánskych 5268 m. Poplatok za 
hru na 18 jamkách počas týždňa 270 €, v pond. 
– štvrt. (okrem stredy), piatok a nedeľa 295 €. Už 
teraz je potrebné rezervovať štartovací čas na rok 
2023. 
www.portmarnockgolfclub.ie/visitors

A opäť cestujeme na sever, na ihrisko Laytown 
and Bettystown. Hrali sme ho počas poslednej 
návštevy v roku 2019, keď prebiehal jeho redi-

zajn a našim zámerom bolo porovnať. Bohužiaľ, 
zámerom bolo kráčať s dobou a ihrisko predĺžiť. 
Napr. jamka par 3 meria teraz viac ako 170 m. Na 
ihrisku sú len 3 jamky par 3. Predĺženie sa však 
dosiahlo za cenu križovania niektorých jamiek 
a viacerých varovaní o tom, kto má na ktorej 
jamke prednosť. Intenzívne sa diskutuje o tom, 
či ihrisko bolo lepšie predtým alebo potom. Par 
ihriska 71, dĺžka z majstrovských odpalísk 5783 
m, z červených 5042 m. Poplatok za hru počas 
týždňa do 12.00 - 95.00 €, 12.10 – 2.30 - 69,50 €, 
2.40 – 4.30 -52.50 €, po 4.40 - 45.00 €. 
www.landb.ie

Neďaleko Dublinu navštívime aj ihrisko Sutton 
na polostrove Cush, otvorené v roku 1890. 
Čitatelia Golfového sprievodcu Írskom ho v roku 
2020 zvolili za najlepšie 9 jamkového ihrisko. Po 
druhej jamke križujeme trať železnice cez kódo-
vanú bránu, aby sme zahrali 3 novšie parkové 
jamky a potom sa vrátili na tri záverečné jamky 
s úžasnými výhľadmi na more. Navštívime aj 
výstavu venovanú JB Carrovi, najslávnejšiemu 
írskemu amatérskemu golfistovi, ktorý vyhral 
viac ako 40 dôležitých turnajov. Dĺžka ihriska zo 

Určite najpôsobivejšia jamka prvej deviatky 
ihriska Wicklow

Na jamkovisku 18. jamky pred klubovým domom 
ihriska Seapoint

Veľmi ťažký par 3 ihriska Wicklow, v pozadí druhá deviatka, 
pri tejto jamke malá súkromná pláž

Golfové ihrisko Wicklow na útesoch, v pozadí Black Castle
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zadných odpalísk 2591 m, z červených 2365 m, 
par 35, štandardný poplatok za hru za 9 jamiek 
45 €, 18 jamiek 80 €. 
www.suttongolfclub.org

Ako posledné navštívime ihrisko Saint Annes 
na ostrove Bull, ktorý vybudovali začiatkom 19. 
storočia, len pár kilometrov od centra Dublinu. 
Nachádza sa v jedinej biosférickej rezervácii 
UNESCO v hlavnom meste. Susedí s ihriskom The 
Royal Dublin. Sústrediť sa musíme aj na krátkych 
jamkách par 3, trojke a desiatke, na ktorých čaká 
voda na loptičky pri jamkoviskách. Najťažšia jam-
ka na ihrisku, sedmička, par 4, dogleg čiastočne 
s jamkoviskom za horizontom  meria až 428 m! 
Par ihriska 72, dĺžka z majstrovských odpalísk 
6035 m, z červených 5172 m. Poplatok za hru 
počas vysokej sezóny (apr. – okt.) počas týždňa 
110 €, počas víkendu 130 €. 
www.stanneslinksgolf.com

Stretli sme sa aj s dlhoročným priateľom Ivanom 
Morrisom, aby sme sa porozprávali najmä 
o jeho najnovšej knihe Najlepšie 9 jamkové 
ihriská v Írsku. www.bookhubpublishing.com 
Predpovedá návrat na 9 jamkové ihriská aj preto, 
že golfisti majú čoraz menej času a poplatky 
za hru sa po epidémii zvýšili. Ivan, vynikajúci 

golfista, sa zúčastňoval mnohých významných 
turnajov viac ako päťdesiat rokov. Je aj spoluau-
torom reprezentatívnej knihy o golfe na írskom 
pobreží Emerald Gems. 

Ak nie ste ešte unavení po golfe, odporúčam 
vybrať si niektorý z úsekov cestičiek (coastal trail) 
na pobreží. Navštívili sme nový úsek v Skerries 
počas víkendu. Smerovky navedú vodičov na ob-
rovské parkovisko a keď sa zaplní, parkuje sa na 
tráve. Zdarma. Veď návštevníci sa určite zastavia 
v reštauráciách či kaviarňach. 

Príjemná je aj krátka plavba loďou z prístavu 
Howth s výkladom o faune na priľahlých menších 
ostrovoch.

Kam v Dubline, ak vytrvalo prší? Napríklad nielen 
do najlepšieho múzea v Írsku ale do jedné-
ho z najlepších v Európe podľa Lonely Planet 
- Chester Beatty. Prezentuje svetové kultúry 
v rukopisoch, vzácnych knihách a ďalších zbier-
kových predmetoch z Európy, Blízkeho východu, 
severnej Afriky a Ázie. Kedysi súkromnú knižni-
cu Sira Alfreda Chestera Beatty (1875 – 1968), 
úspešného amerického banského inžiniera, 
zberateľa a filantropa aj dnes navštevujú vedci 
z celého sveta na výskum.

Klubový dom ihriska Portmarnock v zajatí invazívneho pichľavého 
hlodáša, z ktorého loptičku len ťažko vyberiete

Len nezahrať do typického hrncového bunkra  
na ihrisku Portmanrock

Na pláži v BalbrigganeJamka ihriska Seapoint v dunách ukrytá
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Na sever od Dublinu možno navštíviť 
Newgrange, neolitický monument v údolí Boyne. 
Postavili ho približne pred 5 200 rokmi, je starší 
ako Stonehenge a pyramídy v Gize. Priechod 
dlhý 19 m vedie do komory s 3 výklenkami. 
Priechod a komora sú v jednej rovine s vychá-
dzajúcim slnkom počas zimného slnovratu. 
Odporúčam vopred rezervovať termín na tento 
mimoriadny zážitok.

Obdivovateľov hradov určite zaujme návšteva 
Trim Castle, najväčšieho, najlepšie zachovaného 
anglo-normanského hradu v Írsku.

Epidémia zanechala stopy aj na úprimných 
a srdečných Íroch. Akoby sa ešte viac zviditeľnila 
pokora. Snažia sa byť nielen úprimní a srdeční ale 
aj mimoriadne slušní. Pozdravia, napríklad aj keď 
zaparkujú vedľa nás v hlavnom meste pri super-
markete. Na lodi na zvlnenom mori sa dokonca 
ospravedlňujú, ak len čo na krátku chvíľu vstúpia 
do vášho osobného priestoru. 

Niekoľko praktických poznámok na záver. Ak 
si požičiate auto a použijete okružnú cestu 
okolo Dublinu A50, mýto už nemusíte uhradiť, 
automaticky ho zúčtuje požičovňa. Ak sa počas 
jazdy potrebujete občerstviť alebo načerpať 

pohonné hmoty, výjazd je označený všade ako 
Services (služby). Cena pohonných hmôt je tu 
približne rovnaká ako na čerpacích staniciach 
mimo diaľnice. O každom golfovom ihrisku, ktoré 
mienite navštíviť, odporúčam pozrieť si pravidlá, 
ktoré upravujú oblečenie na ihrisku a vstup 
do klubovej reštaurácie. Väčšinou je minimál-
ne potrebné si prezuť topánky. Na niektorých 
ihriskách si treba zobrať dostatok pitnej vody. 
Samozrejmosťou počas golfu v Írsku je daždivé 
oblečenie, našťastie dážď často rovnako rýchlo 
skončí ako začal. Ani v lete nezabudnite na čiap-
ku na uši. Na hru na linksových ihriskách si určite 
treba zobrať viac golfových loptičiek, ťažko sa 
hľadajú vo vysokej tráve. Štartovací čas je často 
potrebné rezervovať najmä na najslávnejších 
ihriskách najmenej rok vopred. Niektoré ihriská 
uvádzajú dĺžku v metroch, iné v yardoch. Po 
epidémii nastali mnohé zmeny aj v gastronómii. 
Pondelok a utorok sú mnohé reštaurácie zatvo-
rené. Odporúčam dôsledne si pozrieť otváracie 
hodiny, niektoré zatvárajú o štvrtej či piatej vo 
všedný deň.  

Hrou na uvedených ihriskách náš počet odo-
hraných ihrísk, najmä linksov, v tejto destinácii 
prekročil tretiu desiatku a už teraz sa tešíme na 
ďalšiu cestu na smaragdový ostrov.

Typická linksová jamka na ihrisku Laytown 
and Bettystown s dunami a veľkolepými výhľadmi 
na šíre more

Na ihrisku Sutton musia golfisti dvakrát čakať na rušnom priechode cez 
železničnú trať, niektorí členovia poznajú cestovný poriadok naspamäť 
a tak často bežia cez trať, aby nemuseli dlho čakať 

Obálka najnovšej 
Ivanovej knihy 
Najlepšie 9 jamkové 
ihriská v Írsku

Na jamke ihriska Sutton pre klubovým domom Klubový dom ihriska St. Annes pripomína lastúru
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HURÁ, OPÄŤ NA GOLF 
DO ÍRSKA

PERLA 
MIKRONÉZIE

THAJSKÍ BUDHISTI
OSLAVOVALI

Perfektný úder na jamkovisko 
na ihrisku St. Annes


