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Málokto vie, že za poetickým názvom smaragdový ostrov sa skrýva Írsko 
a Severné Írsko, krajiny s dlhou a bohatou históriou. Kamenné neolitické 
stavby Newgrange and Knowth, ktoré môžete ešte dnes obdivovať v County  
Meath, sú z roku 3200 pred Kristom. Ale známy patrón Írska, svätý Patrick, 
bol v skutočnosti Angličan, ktorého írski vojaci uniesli z domova a neskôr 
ako misionár sem priniesol kresťanstvo. V deviatom storočí Dublin obsadili 
Vikingovia a ich opevnenia sú dodnes prístupné v dublinskom hrade. Dnes ale 
Írsko okrem histórie ponúka turistom aj iné lákadlá, ako napríklad fantastické 
golfové ihriská, surfi ng, rybolov, výbornú kuchyňu, pivo Guinness a írsku 
whiskey. Niet divu, že krajinu navštívi ročne 7,3 milióna turistov, čo je viac, 
ako má obyvateľov. Jedno z najväčších lákadiel je golf, pôsobí tu viac ako 450 
golfových klubov a v Írsku nájdeme 30% linksových golfových ihrísk na svete. 
Niektoré z nich majú pevnú pozíciu v stovke najlepších ihrísk.

Text a foto:
Miroslava Dulová
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Dvanásť golfových ihrísk v združení Severné a západné 
linksové ihriská na írskom pobreží ponúka na tých skutočne 
najlepších ihriskách golf na inej vyššej úrovni. Región, v kto-
rom združenie pôsobí, získal najvyššie ocenenie Európska 
golfová destinácia roka 2011. Majstrovských linksových ih-
rísk je na svete len 151 a z nich 53 nájdeme práve v Írsku.

Ako prvé hráme linksové ihrisko Ardglass v Severnom 
Írsku, ktoré bezpochyby používa najstaršiu budovu ako 
klubový dom. Súčasný klubový dom je v budove z 18. sto-
ročia vybudovanej na opevnených skladoch postavených 
okolo roku 1400. Kamenný hrad Horn hneď za prvým 
odpaliskom pochádza z roku 1377. Budovu si golfový klub 
prenajal v roku 1896 za 10 libier. Dramatické ihrisko leží 
na členitom pobreží na vrchole útesov so starým mestom 
v pozadí. Až osem jamiek leží priamo na pobreží. Najťaž-
šie sa hrá na jedenástke, par 5 s úzkou dráhou ako aj na 
ďalšej jamke dvanástke, z útesu dolu na jamkovisko, ak za-
hráte príliš ďaleko, tak loptička zmizne v mori. A pritom 
nás sprevádzal silný vietor. Poplatok za hru 47 libier počas 
týždňa a 69 počas víkendu. 
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Za ďalším linksovým ihriskom sa presúvame zo Severné-
ho Írska do Írska, celkom na sever do golfového klubu Narin 
Portnoo, ktoré sa nachádza v peknom rezorte na brehu mora. 
Ihrisko otvorili v roku 1930, podľa tradícií sa točí okolo a po-
nad duny. Golfi sta tu potrebuje všetky údery: tvarované do-
prava či doľava, do prudkých dog-legov, presné na jamkách 
par 3 ponad zradný terén ako aj presné odpaly na úzke dráhy 
kľukatiace sa ako hady, ako aj nízke údery do vetra od At-
lantiku. 

Hotel Hastings Slieve Donard v Severnom Írsku, v reštaurácii sa dohovoríte po slovensky


Solis Lough Eske 
Castle v Harveys 
Point v Donegale
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Z tohto ihriska pokračujeme v hre na linksových ihris-
kách na ihrisku Donegal, ktoré predstavuje skutočnú vý-
zvu a dôsledne hráča otestuje. Jedno z najdlhších golfo-
vých ihrísk v Írsku a Európe je ideálne pre hráčov s dlhými 
údermi. Ihrisko, ktoré dlhodobo patrí medzi top 100 ihrísk 
v Írsku a vo Veľkej Británii, jednoducho nemôžete nezahr-
núť do golfového programu. 

Z Donegalu sa po malebnej ceste dostávame na posled-
né linksové ihrisko nášho krátkeho golfového programu 
v Írsku –  Rosapenna. Linksové ihrisko v Rosapenne tvaro-
vali skutoční golfoví velikáni. V roku 1891 Old Tom Mor-
ris zo St. Andrews, víťaz štyroch turnajov British Open 
navštívil Donegal. Rýchlo objavil golfový potenciál tejto 
časti pobrežia a navrhol prvé linksové ihrisko v Rosapen-
ne. O celé storočie neskôr Frank Casey, súčasný vlastník 
Rosapenny, snival sen o ďalšom linksovom golfovom i hris-
ku v dunách vedľa majstrovského diela Old Tom Morri-
sa. Tou to úlohou poveril Pata Ruddyho, ktorý od písania 
o golfe prešiel veľmi úspešne na navrhovanie golfových 
ihrísk. A tak v golfovom rezorte Rosapenna sa hrá od roku 
2003 na dvoch úžasných linksových ihriskách - Old Tom 
Morris Links a na novom ihrisku Sandy Hills Links. Po-
platok za hru na Old Links 50 eur a na Sandy Hills 70 eur. 
Ako prvé sme hrali nové ihrisko, na ktorom na rozdiel od 
starého ihriska, ktoré sa kľukatí v dunách, sa prechádza 
priamo cez duny. Asi najväčší problém pre hráčov na tom-
to ihrisku predstavujú práve krátke jamky par 3. Niet divu, 
veď medzi odpaliskom a jamkoviskom nie je žiadna dráha, 
len vysoké trávy a kríky vo zvlnenom teréne. 

Pre tých, ktorí sa na linksové ihriská chystajú prvýkrát, 
niekoľko rád. Do Írska si nezabudnite zobrať kompletné 
kvalitné dažďové oblečenie, že nám celý týždeň ani raz 
nezapršalo, je skôr výnimkou. Ďalej aj v lete čiapku na uši 
pri silnom vetre, rukavicu aj na druhú ruku, ak náhodou 
pri prudkom daždi sa príliš rýchlo ochladí. Nemyslite si, 
že viete, kam loptička zaletela a nebuďte presvedčení, že 
ju nájdete, bude to skôr výnimka! Nezabudnite si so sebou 
zobrať aj členskú kartu, ak ste členom golfového klubu, 
niekedy sa treba kartou preukázať. Hra je mimoriadne ná-
ročná, nebudú na mieste príliš optimistické želania dobré-
ho výsledku. Vzdialenosti sa uvádzajú na niektorých ihris-
kách v yardoch, na iných v metroch. Radšej vopred overiť. 
Do všetkých navštívených klubových domov je zakázaný 
vstup v golfových topánkach, nezabudnite si zobrať topán-
ky na prezutie po golfe. Ak idete hrať prvýkrát na linksové 
ihrisko oplatí sa investovať aj do hodiny s učiteľom, ktorý 
vysvetlí ako hrať, nakoľko hra je úplne iná ako na nelink-
sových ihriskách.

Po golfe na devätnástej jamke v klubovom dome si 
možno vychutnať niektorú z bohatého sortimentu írskych 
whiskey a výbornú írsku kuchyňu, napríklad výdatné 
írske raňajky, ktoré obsahujú 2 párky, 2 kúsky slaniny, 
zapečenú rajčinu so syrom, rez z jaterničky (white pud-
ding) a krvavničky (black pudding), rajčinovú fazuľu, va-
jcia buď ako volie oká alebo praženicu. K nim sa podáva 
maslo a toasty. K typickým írskym jedlám patrí aj írsky 
guláš (Irish stew) z jahňaciny alebo baraniny, ktorý sa 
varí dlhšie ako dve hodiny na otvorenom ohni. Ďalej ob-
sahuje zemiaky, mrkvu, cibuľu a petržlen. Nezabudnite 
ochutnať aj plody mora, podávané v rôznych obmenách.

Klubový dom v Rosapenne, v popredí 
socha Old Tom Morrisa
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A v Írsku určite treba ochutnať aj typické tmavé pivo Gui-
ness s hustou penou. 

Aby čitatelia získali predstavu o golfovom pobyte v Ír-
sku, niekoľko informácií. Ako vždy a všade, zabalené po-
byty sú vždy výhodnejšie. Ubytovanie na jednu noc v 4* 
hoteli s bohatými írskymi raňajkami a jeden poplatok za 
hru na 18 jamkách od 105 eur, ubytovanie na 3 noci v 4* 
hoteli s raňajkami a 3 poplatkami za hru na 18 jamkách 
od 280 eur. Viac informácií nájdete na ofi ciálnej stránke 
neziskového združenia Severné a západné linksové ihriská 
www.northandwestcoastlinks.com. Združenie zabezpeču-
je aj transfery ako aj hru na ihriskách, ktoré nepatria do 
združenia, kontakt na združenie wclgolf@iol.ie. 

Ďalšie fotografi e z linksových ihrísk nájdete na
www.mdgolfphoto.com. 

Klubový dom ihriska Ardglass
hotel Rosapenna

Na ihrisku Ardglass
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