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Na ihrisku Royal St. George’s 
sa nachádza najvyššia a naj-
hlbšia piesková prekážka vo 
Veľkej Británii.

Pekelná Piesková Prekážka

K E N T  NA J U HOV ÝC HODNOM  po- 
breží Anglicka je tradičné grófstvo,  
v minulosti bolo aj samostatným kráľov-
stvom. V súčasnosti sa pobrežie grófstva 
honosí názvom záhrada Anglicka. 

Našu cestu po tejto úchvatnej „zá-
hrade“ začíname zastávkou pri bielych 
Doverských útesoch, ktoré sú azda naj-
známejším symbolom Veľkej Británie. 
Ponúkajú úžasné pohľady na Lamanšský 
prieliv čiže Anglický kanál a na rušný 
život v Doveri, azda najvýznamnejšom 
osobnom prístave na svete. Ak budete 
mať šťastie na počasie, dovidíte až do 
Francúzska. Či už sa rozhodnete pre 
kratšiu alebo dlhšiu prechádzku po úte-
soch, určite stojí za to. Možno navštíviť 
aj maják z roku 1843 vysoko na útesoch, 
ktorý ako prvý na svete začal používať  
elektrické svetlo. Z útesov sledujeme 
majestátny hrad Dover, označovaný 
aj ako „kľúč od Anglicka“, ktorý vyše 
dvetisíc rokov bránil anglické pobrežie. 
Kráľ Henrich II. ho dal postaviť v roku 
1180. Vystúpili sme na majestátnu vežu 
a z hornej plošiny sme pozorovali veľ- 

ké osobné lode, mesto Dover a útesy. 
Pobrežie Kentu je obľúbenou destiná-

ciou pre golfistov. Na slávnych linksových 
ihriskách: Royal St. George’s, Royal Cin- 
que Ports, Prince’s, Littlestone a North 
Foreland sa hrali mnohé najdôležitejšie 
turnaje. Kent je jednou z dvoch oblastí 
Anglicka, kde sa hral najstarší turnaj na 
svete zvaný Major – otvorené majstrov-
stvá. Vlakom z Londýna cesta na tieto 
golfové ihriská trvá len hodinu. Na ih-
risku Royal St. George’s sa nachádza naj-
vyššia a najhlbšia piesková prekážka vo 
Veľkej Británii, umiestnená na strategic-
kom mieste na 4. jamke. Mali sme šťastie, 
naše odpaly v nej neskončili. Ani v naj-
horšom sne si nechcem predstaviť situá-
ciu, ak by moja golfová loptička skončila 
tesne pod horným okrajom prekážky. Je 
taká strmá, že vyškriabať sa k jej hornej 
časti sa možno ani nedá a už vôbec sa 
nedá odtiaľ dobre zahrať.                     

 

Majestátny hrad Dover 
nazývajú aj „kľúčom od 
Anglicka“.

Pôsobivé biele Doverské útesy 
sú azda najznámejším 
symbolom Veľkej Británie.

V záhrade hradu Walmer 
sú stromy a kríky strihané 
do zaujímavých tvarov.


