
Pohľad na more z ihriska The Bruntsfield Links.

Š K Ó T S K O

Majestátny hrad Dirleton.

GOLFOVÝ KLUB KILSPINDIE bol za-
ložený v roku 1867 ako 35. najstarší golfový 
klub. Tradičné škótske linksové ihrisko na 
brehu mora navrhli Ross a Sayer a neskôr 
ho upravil Willie Park. Určite to je jeden 
z najlepšie skrytých pokladov, ktorý golfi s-
ti môžu objavovať. Viacero jamiek hraničí 
s pobrežím a ponúka nádherné výhľady. Po-
čas hry sme videli mrože slniť sa na piesku. 
Ihrisko nie je veľmi dlhé, meria menej ako 
5 000 m a potešilo nás, že sa podarilo zahrať 
viac parov ako zvyčajne. Zahrať toto ihrisko 
ako prvé počas nášho pobytu bolo dokona-
lým rozhodnutím. Poplatok za hru: počas 
týždňa 49 £, deň 70 £, počas víkendu 60 £ 
a deň 80 £. 
www.kilspindiegolfclub.co.uk  
kilspindie@btconnect.com

Do nášho programu sme zahrnuli aj nie-
čo veľmi nezvyčajné – zahrať si ihrisko 
MUSSELBURGH LINKS, THE OLD 
COURSE so starými palicami z  hikório-
vého dreva (deväť jamiek), obkolesené do-
stihovou dráhou Musselburgh. Na tomto 
historickom golfovom ihrisku sa hrali šesť-
krát otvorené majstrovstvá (1874 – 1889). 
Musselburgh Links je známe ako najstaršie 
golfové ihrisko, na ktorom sa stále na svete 
hrá (1672). Nedajte si ujsť obrovský zážitok 
hrať s palicami z hikóriového dreva, najmä 
čo sa týka hry z pieskovej prekážky. Vyná-
rala sa otázka pre štartéra, čo sa stane, ak 
palicu poškodíme. „Prosím, prineste späť 
všetky časti poškodenej palice, žiaden prob-
lém,” jeho odpoveď nás potešila. Tiež nám 
poradil, že skúšať hrať loptičku z trávy do-

stihovej dráhy bude veľmi ťažké, skúsili sme 
to len raz a bolo to neskutočne ťažké. Naše 
želanie obedovať v slávnej reštaurácii Mrs. 
Formans tesne pri ihrisku ostalo nesplne-
né – bohužiaľ, v  súčasnosti je reštaurácia 
zatvorená. Tešíme sa na nový fi lm o  golfe 
– o rodine Morrisových podľa knihy Tom-
my’s Honour. Filmový štáb navštívil ihrisko 
tesne pred naším príchodom. Skúsiť hrať 
len raz v živote s historickými palicami musí 
skúsiť skutočne každý golfi sta! Poplatky za 
hru: hra počas týždňa 13,50 £, počas víken-
du 14,50 £, požičanie hikóriových palíc na 
jednu hru 36 £. 
www.musselburgholdlinks.co.uk
Navštívili sme aj štvrtý najstarší golfový klub 
na svete (1761) – THE BRUNTSFIELD 
LINKS v Edinburghu. Parkové ihrisko pô-

Ak diskutujete s golfi stami o golfe v Škótsku, väčšinou sa diskusia sústredí na St. An-
drews a dobre známe golfové ihriská v jeho okolí. V Škótsku však nájdeme mnohé 
ďalšie golfové perly, napríklad viac ako 20 vynikajúcich ihrísk združených v „škót-
skom golfovom pobreží” neďaleko historického Edinburghu, ktoré ponúkajú nielen 
vynikajúci golf, ale aj historické pamiatky, prírodné rezervácie a dobré jedlo, a to 
všetko za adekvátnu cenu. Strategicky sme sa ubytovali v mestečku Aberlady v cen-
tre škótskeho golfového pobrežia, aby sme sa  vyhli hustej premávke v Edinbur-
ghu a užívali si tak atmosféru pobrežia, kombinovanú s „kompletnými škótskymi 
raňajkami“, steakmi z mladých býčkov či ďalšími špecialitami miestnej kuchyne.  
Zo spomínaných viac ako  20 golfových ihrísk „škótskeho golfového pobrežia” a ih-
rísk v Edinburghu sme si vybrali sedem golfových ihrísk.

ZA GOLFOM DO EDINBURGHU A  EAST LOTHIANS
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Letom svetom

vodne navrhol Willie Park a neskôr ho upra-
vili Dr. Alister MacKenzie a  James Braid. 
Od roku 2011 ihrisko vybrali ako kvalifi kač-
né pre otvorené majstrovstvá. Th e Golfi ng 
Society Limited je štvrtý najstarší golfový 
orgán na svete a 250. výročie oslávil v  ro-
ku 2011. Neprekvapilo nás, že sme nenašli 
dámske odpaliská, avšak dámy golfi stky tu 
môžu hrať. Bruntsfi eld je tradičný klub pre 
členov s  prísnymi pravidlami obliekania. 
Poplatky za hru: počas týždňa 75 £, deň 95 £,
počas víkendu 80 £, deň počas víkendu 
100 £, počas súmraku (16.30 – 17.30) 50 £, 
2015/16 poplatok za hru v zime od októbra 
do marca 45 £. 
www.bruntsfi eldlinks.co.uk
Ďalší deň sme cestovali najďalej z  nášho 
hotela v Aberlady, aby sme si zahrali na kla-
sickom škótskom linksovom ihrisku DUN-
BAR. Ihrisko otvorené v roku 1856 navrhli 
traja velikáni golfovej hry, Old Tom Morris, 
James Braid a Ben Sayers. Je nezvyčajné, že 
prvé dve jamky ihriska patria k najdlhším, 
sú to jamky par 5. Po týchto dvoch jamkách 
golfové ihrisko pokračuje pozdĺž pobrežia 
a  ponúka nezabudnuteľné výhľady, najmä 
na pohľadnicovej jamke číslo 12. Ihrisko 
bolo vybrané ako kvalifi kačné pre otvorené 
majstrovstvá a  patrí k  najlepším v  krajine. 
Poplatok za hru: počas týždňa: apríl - októ-

ber 70 £, marec 50 £, v zime 40 £, deň počas 
týždňa: apríl - október 90 £, marec 61 £, po-
čas víkendu: apríl - október 90 £, marec 65 £,
 deň počas týždňa: apríl - október 115 £
 a marec 76 £.
 www.dunbargolfclub.com 
secretary@dunbargolfclub.com
A opäť sme sa vybrali do Edinburghu, aby 
sme zahrali ďalšie významné golfové ih-
risko THE ROYAL BURGESS GOLF 
COURSE. Spoločnosť Th e Royal Burgess 
Golfi ng Society, založená v  roku 1735, je 
najstaršou golfovou spoločnosťou na svete 
a  klub jeden  len z  desiatich „kráľovských” 
golfových klubov v  Škótsku. Parkové ih-
risko s  vysokou zeleňou pôvodne navrhol 
Willie Park a neskôr ho upravili Harry Colt 
a  Philip Mackenzie Ross. Ihrisko 
bolo vo vynikajúcom stave a patrí 
k  najlepším parkovým ihriskám 
v  krajine. Po hre sme boli pozva-
ní na exkurziu so sprievodcom po 
klube, ktorá sa nám veľmi páčila, 
veď nás sprevádzal miestny učiteľ 
golfu. Možno len odporučiť nájsť 
si čas na túto exkurziu a obdivovať 
golfové zbierkové predmety vo vý-
bornom stave ako napríklad dve 
strieborné golfové palice ozdobené 
striebornými golfovými loptička-

mi a jednou zlatou. Poplatok za hru: 100 £ 
za osobu za hru alebo 150 £ za osobu a deň. 
www.royalburgess.co.uk
Veľmi skoro ráno sme navštívili najlepšie 
nové ihrisko vo Veľkej Británii a Írsku pod-
ľa časopisu Golf Monthly,  THE RENAIS-
SANCE CLUB – jeden z  najexkluzívnej-
ších golfových klubov na svete. Tom Doak 
navrhol dych vyrážajúce, vetrom zmietané 
linksové ihrisko uprostred úžasnej krajiny. 
Mohli sme sa plne koncentrovať na našu 
hru, pričom nám pomáhal aj nosič, a obdi-
vovať dokonalé prostredie, veď pred nami 
ani za nami nikto nehral. Th e Renaissance 
Club je exkluzívny súkromný členský klub, 
avšak „možnosť len jedenkrát” ponúka 
zriedkavú príležitosť pre nečlenov čeliť vý-

Postrach golfistov - hrncové bunkre na ihrisku 

Kilspindie pred klubovým domom.
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zvam tohto ťažkého, ale nádherného ihriska 
a získať golfové skúsenosti svetovej triedy.  
www.trcaa.com 
membership@trcaa.com
Popoludní sme ukončili našu návštevu gol-
fových ihrísk v Edinburghu a na škótskom 
golfovom pobreží na ihrisku GLEN GOLF 
COURSE. Pekné linksové ihrisko nájde-
me v North Berwicku a užívame si panora-
matické výhľady a super golf. Ihrisko patrí 
určite k tým najlepším v Škótsku. Pôvodnú 
deviatku navrhli v roku 1894, a na 18 jamiek 
ju v roku 1906 rozšírili James Braid a Ben 
Sayers. Ponúka golfový zážitok, ktorý si 
nedajte ujsť: niektoré jamky sú vysoko na 
útesoch a ponúkajú úžasné výhľady, ďalšie 
sú tiež obrátené na more. Viacerí golfi sti nás 
varovali, že prvá úvodná jamka je tzv. infark-
tová, veľmi prudko stúpa do kopca. Ďalšie 
prekvapenie skrýva posledná jamka 18, kto-
rá sa hrá smerom nadol z prudkého kopca. 
Poplatky za hru: počas týždňa 40 – 53 £, 
deň počas týždňa 68 £, hra počas víkendu 
54 – 65 £, deň počas víkendu 80 £. 
www.glengolfclub.co.uk  
secretary@glengolfclub.co.uk

Počas celej golfovej cesty sme pohodlne 
bývali a  výborne sa stravovali v  Ducks at 
Kilspindie, hotel sa nachádza strategicky 
uprostred všetkých uvedených golfových 
ihrísk. www.ducks.co.uk
Navštívili sme aj dva hrady v tomto regió-
ne – Dirleton a  Tantallon. Prvý hrad je 
vlastne stredoveká pevnosť v dedine Dirle-
ton. Najstaršie časti hradu sú z 13. storočia 
a koncom 17. st. bol hrad opustený. Prešli 
sme sa aj v  záhrade s  bohatou vegetáciou. 
Hrad Tantallon je čiastočná ruina pevnosti 
zo 14. storočia, ktorá sa nachádza na skale 
oproti ostrovu Bass Rock s  výhľadom na 
Firth of Forth. Na skale má domov viac ako 
150 000 terejov (je to ich najväčšia kolónia 
na svete).

Návštevu golfových ihrísk v  Edinburghu 
a  East Lothian možno len odporučiť. Na 
ihriskách sa dá hrať počas celého roka 
vzhľadom na podnebie. Viac ako dvadsať 
ihrísk sa nachádza na škótskom golfovom 
pobreží veľmi blízko pri sebe. Musíme však 
odporučiť, aby ste sa nechystali na ihrisko 
na poslednú chvíľu, niektoré z  nich navi-

gačný systém nenájde. Na ihrisko si treba 
zobrať aj vodu a občerstvenie, len niektoré 
ihriská ponúkali pitnú vodu aj na ihrisku. 
Rada špeciálne pre dámy, doma si radšej 
nič nezabudnite, obchody na navštívených 
golfových ihriskách mali veľmi obmedzený 
výber tovaru pre dámy, ak vôbec niečo mali.

Už počas nastupovania do lietadla na pria-
my spiatočný let sme diskutovali a hodno-
tili našu prvú golfovú skúsenosť z  ihrísk 
v Edinburghu a East Lothian a dospeli sme 
k záveru, že taký pekný výlet si radi zopaku-
jeme aj v blízkej budúcnosti.

Ihrisko Musselburg obkolesené 

dostihovou dráhou.

Š K Ó T S K O

Hikóriové palice.

Miroslava Dulova (TEXT a  FOTO)

www.mdgolfphoto.com
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Historický klubový dom.

Ihrisko The Royal Burgess.

Letom svetom

Na ihrisku Dunbar, v pozadí Bass Rock.

Ihrisko Dunbar leží úplne na brehu mora.
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