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CESTUJEME 
NA MAJSTROVSKÉ 
GOLFOVÉ IHRISKÁ 
DO JUHOZÁPADNÉHO

ÍRSKA



CEST   VATEĽ21

NA CELOM SVETE JE LEN 151
MAJSTROVSKÝCH LINKSOVÝCH IHRÍSK
A VIAC AKO JEDNU TRETINU, PRESNE 53,
NÁJDEME PRÁVE V ÍRSKU. ÍRSKO JE
URČITE OBĽÚBENOU DESTINÁCIOU
GOLFOVÝCH NADŠENCOV, KTORÍ SA RADI
VRACAJÚ DO TEJTO KRAJINY S ÚŽASNOU
PRÍRODOU, BOHATOU HISTÓRIOU,
STARÝMI PAMIATKAMI A HRADMI.

MIROSLAVA DULOVÁ

Útesy Kerry



G
olfové ihriská nájdeme ob-
kolesené strmými útesmi po
úzkych cestách, na ktorých si
často vodiči musia dávať

prednosť. Na úbočiach čupia malé
domy a okolo nich sa spokojne pasú
kravy a ovce. Z vysokých kopcov ste-
kajú potôčiky vody, potrebnej v kaž-
dom dobrom hospodárstve. Jej vý-
razná chuť je ukrytá v miestnej
whiskey ako aj v pive.

Vráťme sa však ku golfu. Henry
Longhurst dospel k záveru: „Niektoré
írske linksy, o  ktorých som chcel písať,
obstoja v porovnávaní  s najlepšími
ihriskami na svete. Vlastne ani nie. Sú

to najlepšie ihriská na svete, nielen čo
sa týka scenérie, aj atmosféry a to je
niečo nedefinovateľné, niečo, čo
umožní opäť prežiť – opäť a opäť –
deň, kedy ste ich po prvýkrát hrali.“

Čaro linksových ihrísk spočíva najmä
v tom, že celé ich navrhla samotná prí-
roda – obrovské pieskové duny poras-
tené vysokou trávou, z ktorej sa lop-
tička skoro nikdy nepodarí zahrať
podľa predstavy hráča, údolia medzi a

pozdĺž potôčikov. Na typických linkso-
vých ihriskách možno hrať počas ce-
lého roka. Je to skutočná výzva pre
hráčov, na ktorých pôsobí aj hra živlov
v tom správnom pomere.

Hra na írskych linksových ihriskách
je špičkovým golfovým produktom za
prijateľnú cenu. Je to produkt, ktorý si
zachoval svoje postavenie aj v porov-
naní so súčasnými slávnymi a vymani-
kúrovanými ihriskami. Hra na linksoch
je dobrá, solídna, čestná a srdcia hrá-
čov budú plesať.

Po priamom lete do Dublinu vybe-
ráme auto z požičovne a chystajúc sa
na viac ako tristokilometrový presun

do juhozápadného Írska si opakujeme
stokrát,  že jazdíme vľavo. Hustý dážď
na diaľnici neprekvapí, veď sme v Írsku
a tu môže pršať každý deň.

Ubytujeme sa v malebnom mestečku
na pobreží mora vo Waterville, kde
nás na chodníčku pri pláži víta Charlie
Chaplin s nezabudnuteľným klobúkom
v ruke, ktorý tu veľmi rád dovolenko-
val. Každý rok si ho tu pripomínajú
počas festivalu komédie. 

Ihrisko Waterville House and Golf
Links, otvorené v r. 1889, nás síce víta
slnečným počasím, v diaľke však vi-
díme ťažké olovené mraky. S chuťou si
po dlhšom čase opätovne zahráme na
dokonalom, priam mystickom linkso-
vom ihrisku, ktoré navrhol Eddie Hac-
kett a neskôr ho upravil Tom Fazio.
Ihrisko patrí do 5 najlepších v Írsku a
do 100 najlepších na svete.  A keď vlo-
žíme po hre palice do vaku, spustí sa
lejak. Sme už však v suchu, v klubo-
vom dome, v ktorom  si pozrieme
vzorku prvého podmorského komuni-
kačného kábla, ktorý v roku 1866 spo-
jil Európu s USA.
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„Na typických linksových ihriskách
možno hrať počas celého roka.”

Waterville



CEST   VATEĽ23

Ako druhé hráme ihrisko Ring of
Kerry. Navrhol ho Eddie Hackett. Pre-
tože podložie tvorila najmä rašelina,
bolo potrebné doviezť 250 000 ton
piesku. Neskôr, v roku 1998, ihrisko
upravil Ron Kirby. Prichádzame skoro

ráno, nad vodou sa prevaľuje hmla a
ponad ňu vyčnievajú jednotlivé jamky.
Ihrisko poriadne preverí našu kondí-
ciu, a pár minút po skončení hry sa
opätovne rozprší. Poplatok za hru po-
čas týždňa 50, víkendu 60 eur.

Tretí deň sa s našimi írskymi zná-
mymi vyberieme na ihrisko Dooks
Golf Club, označované ako najlepšie
tajomstvo írskeho golfu, ktoré v
tomto roku oslavuje 125. výročie. Do-

oks po írsky znamená duny. Len ťažko
sa môžeme sústrediť na hru, z mno-
hých jamiek sú úžasné pohľady na vy-
soké okolité hory a šumiace more.
Pred odchodom nezabudneme hodiť
do vázy vizitky, veď v rámci osláv výro-

čia budú žrebovať trojročné členstvo v
klube! Ihrisko ponúka hráčom aj ďal-
šiu hru s 50 % zľavou a výhodné člen-
stvo pre zahraničných členov. Poplatok
za hru 90 eur.

To pravé, nefalšované írske počasie
zažijeme až na štvrtý deň na ihrisku
Tralee Golf Club. Ihrisko navrhol Ar-
nold Palmer. Napriek silnému vetru,
dažďu a teplote blížiacej sa k nule, je
ihrisko obsadené na všetkých jamkách.

Neustále, ako aj na ostatných linkso-
vých ihriskách, prichádzajú malé auto-
busy a vystupujú z nich golfisti, najčas-
tejšie spoza oceánu, ktorí často hrajú
týždeň írske ihriská a potom ďalšie vo
Francúzsku. Ihrisko nás dokonale po-
trápilo, výškové rozdiely medzi jam-
kami, vietor, ktorý posúva loptičky na
jamkoviskách, hustá tráva pred du-
nami, pod dunami a mimo jednotli-
vých dráh. Napriek pôsobeniu všet-
kých prírodných živlov ešte na záver
rýchlo fotografiu so sochou Arnolda
Palmera. Poplatok za hru 175 eur, ak si
chcete hru na tomto nezabudnuteľ-
nom ihrisku zopakovať, tak do sied-
mich dní za doplatok 55 eur.

„Len ťažko sa môžeme sústrediť na hru,
z mnohých jamiek sú úžasné pohľady na
vysoké okolité hory a šumiace more.”

Dooks Golf Club



Ďalší deň sa vyberáme na ihriská
Ballybunion, ktoré sa snaží každý gol-
fista zaradiť do programu. Hráme
Cashen Course, ktorý navrhol Trent
Jones, opätovne do kopca a z kopca,
fúka veľmi silný vietor, neprší a do-

konca svieti slnko. Aj tu je veľká tlače-
nica, na všetkých jamkách sa hrá. Po-
platok za hru 65 eur (pondelok –
piatok), počas víkendu sú obidve
ihriská v Ballybunione vyhradené len
pre členov.

Na odporúčanie našich írskych pria-
teľov sme do programu zaradili aj
ihrisko Dingle Links (Ceann Sibeall)
na úplnom cípe polostrova, ktoré na-
vrhol Eddie Hackett. Dokonale na-
vrhnuté ihrisko, všetko so všetkým v

rovnováhe, akoby návrh ihriska vážili
na lekárskych váhach. Hoci je po-
merne vzdialené od hlavných trás, aj
sem prichádzajú malé autobusy najmä
so zahraničnými golfistami. Je to
ihrisko, ktoré leží najviac na západe v

Európe. Poplatok za hru 60 eur.
Juhozápadné Írsko v Kerry ponúka

aj bohatý výber historických a prírod-
ných pamiatok. Navštívili sme pôso-
bivé útesy Kerry, z viac ako dve tisíc ar-
cheologických nálezísk z ranného
kresťanského obdobia sme si pozreli
jeden z menších cintorínov, ďalej sme
navštívili hrad Listowel z 12. storočia,
opátstvo v Ardferte založené v 6. sto-
ročí, prehistorické kamene v kruhu z
roku 1 400 pred n. l. a Cromwellov
most z 11. storočia v Kenmare ako aj

kamennú pevnosť Loher z 9. storočia.
V mestečku Dingle navštívime pále-
nicu, v ktorej vyrábajú whiskey, vodku
a gin. S výrobou sa oboznámime do
podrobností a všetky produkty aj
ochutnáme.

Po zážitkoch na linksoch juhozápad-
ného Írska smerujeme do Dublinu,
presnejšie na posledné linksové ihrisko
nášho tohtoročného programu Po-
rtmarnock Hotel and Golf Links.
Poplatok za hru v pondelok až piatok
45, počas víkendu 60 eur. Navrhol ho
Bernhard Langer a pri návrhu plne vy-
užil miestne duny. Nás tu čakal typický
silný vietor a šumiace more. Z hotelo-
vej izby sme pozorne sledovali posled-
ných hráčov na ihrisku pred západom
slnka. V lete počas týždňa ubytovanie
s typickými írskymi raňajkami na jednu
noc a golf pre dve osoby stojí menej
ako 200 eur. 

Počas celého pobytu nás poteší
veľký výber dobrého jedla za prime-
rané ceny, pripravovaného najmä z
domácich surovín. A niekoľko odporú-
čaní záverom: Ak máte možnosť na ra-
ňajky vybrať si írske raňajky alebo
malé írske raňajky, odporúčame skôr
malé, úplne postačia. Ak plánujete
hrať golf, určite si vopred rezervujte
štartovacie časy. Na linksové ihriská
radšej zobrať viac loptičiek. Ak za-
hráte a nie ste si celkom istí, či lop-
tičku nájdete, radšej zahrať ďalšiu. Ak
idete na linksové ihriská po prvýkrát,
pripravte sa na golf, ktorý bude úplne
iný ako u nás. Jamkoviská sú veľmi
tvrdé, aj po dráhach sa loptičky kotú-
ľajú podstatne ďalej a dlhšie. Odpo-
rúča sa tiež zobrať si do vaku všetko
potrebné, vozíky s občerstvením sa na
írskych ihriskách nepoužívajú. Po-
merne často sú na ihriskách k dispozí-
cii fontány s vodou.

Po ďalšom vydarenom pobyte za
golfom na írskych linskových ihriskách
cestou na letisko kujeme plány na ďal-
šiu cestu za golfom do Írska. ■
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„Juhozápadné Írsko v Kerry ponúka aj
bohatý výber historických a prírodných
pamiatok.”

Na starom
cintoríne

Portmarnock
Hotel and

Golf Links


