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Počas jedného ľudského života nie je možné zahrať 
všetky golfové ihriská na celom svete. Dá sa však 
sústrediť len na niektoré z nich? Napríklad na uni-
kátne. Prečo práve unikátne?
Unikátne sa na tomto portáli označujú ihriská, 
ktoré majú medzi sebou určité väzby - jednot-
livé kategórie (v súčasnosti 16 rôznych kategó-
rií). A keď už golfista začne vyplňovať jednu 
kategóriu, motivuje ho to a želá si spoznať a pri-
dávať ďalšie ihriská. Na internetovej stránke  
www.mostuniquecourses.com je teraz 552 ih-
rísk, viac ako polovica sa nachádza vo Veľkej 
Británii a Írsku. To patrí k histórii, tam golf vzni-
kol. Každý, kto to s golfom myslí len trochu váž-
ne, mal by nejaké britské či írske ihrisko zahrať. 

Prečo si myslíš, že je dôležité zanechať svoju sto-
pu na najstarších golfových ihriskách, na ktorých 

naši predkovia veselo hrali už pred niekoľkými 
storočiami? 
Osobne si na nich vždy uvedomím, akí boli naši 
predkovia borci. Tvídové saká, kravaty, drevené 
palice, taká bola ich výbava. A zahrali lepšie vý-
sledky ako my dnes so supertitánovými driver-
mi! Ihriská si postavili len s čakanom, lopatami 
a fúrikom! 

Priblíž prosím našim čitateľom skúsenosti zo sku-
točných linksov, ktorých je menej ako jedno per-
cento zo všetkých golfových ihrísk a predsa si za-
slúžia samostatnú kategóriu? 
Dlho som pátral, čo je a čo už nie je linksové ih-
risko. Nakoniec som skončil na čísle 278. Blízkosť 
burácajúceho mora, piesočné duny, tvrdé a po 
daždi rýchlo schnúce fairwaye, na ktorých má 
loptička neuveriteľný dobeh, vysoká tráva,  
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kríky, nory pre králikov, hlboké pieskové prekáž-
ky, z ktorých hráčovi často ani nevidno hlavu, 
žiadne stromy, všade prítomný vietor a občas 
dážď... V mojich očiach neexistuje lepší golf, 
linksový golf je jedinečný. V celej kontinentálnej 
Európe je len 14 takých ihrísk! 

Myslíš si, že golfisti, ktorým sa podarí si zahrať ihris-
ká s titulom The Royal (kráľovské) budú mať z tých-
to ihrísk jedinečný zážitok? Máš nejaký mimoriad-
ny zážitok z kráľovských ihrísk?
Kráľovské ihriská sú v 16 krajinách. Väčšinou pat-
ria k najstarším v krajine a majú neopakovateľnú 
atmosféru. Dnes, ak má niekto peniaze, postaví 
krásne ihrisko skoro kdekoľvek. Ale nikdy tam už 
nenájdete určitú noblesu starých časov. Určite 
čitatelia - golfisti poznajú české ihrisko The 
Royal Mariánské Lázně. Má iné české ihrisko taký 
Genius loci?

Osobne na mňa najviac zapôsobilo ihrisko the 
Royal Dornoch na škótskej Vysočine. Pokojné 
malé mestečko, stará klubovňa plná historic-

kých trofejí a fotografií a nádherné ihrisko, ktoré 
pravidelne patrí do TOP 10 na svete.

A teraz o skutočných výzvach. Ísť po stopách naj-
lepších profesionálnych golfistov a zahrať golfové 
ihriská, na ktorých sa hrali najprestížnejšie golfové 
turnaje napríklad kategórie Major? Alebo si naplá-
novať a odštartovať hru z odpalísk najlepších sve-
tových golfových ihrísk z TOP 100? Čo by si odpo-
ručil z týchto dvoch kategórií na základe vlastných 
skúseností?
Dosť sa to prelína. Prevažná väčšina ihrísk typu 
Major patrí plným právom do TOP 100. 

Kategória Golf Globetrotters (golfoví svetobežníci) 
umožňuje zaznamenať počet navštívených krajín, 
v ktorých ste hrali golf. Koľko si ich zahral? A koľko 
ich zahral golfista na prvom mieste? 
Dnes sa golf hrá v 209 z 245 krajín. Osobne som 
hral zatiaľ len v 24. Šokoval ma však fínsky gol-
fista Esa Mäkinen, ktorý hral v 167 krajinách (ako 
napr. Benin, Burkina Faso, Malawi, Mayotte, Irán 
alebo Severná Kórea). Klobúk dolu!

St. Andrews, 
Škótsko 
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Golfisti navštívia stránku www.mostuniquecourses.com a jednoducho si 
porovnajú svoju golfovú históriu s ďalšími hráčmi z celého sveta. Čo presne 
majú urobiť?
Klik na vybranú kategóriu alebo si vyhľadajú golfové ihrisko podľa jeho 
názvu alebo si vyberú zo zoznamu krajinu. Po kliku na vybrané golfové 
ihrisko sa zobrazia podrobné informácie, kontakty a fotografie.

Potom označia, na ktorom už hrali. Vyplnia jednoduchý registračný for-
mulár (nezabudnú však potvrdiť zaslanú e-mailovú správu!). A pozrú sa 
na svoje "skóre". Pamätajte však prosím, že golf je gentlemanský šport 
a pristupujte prosím rovnako k označovaniu golfových ihrísk, na ktorých 
ste hrali.

Bude vás baviť pridávanie ďalších zahraných golfových ihrísk a môžete 
si tak realizovať svoje golfové sny či „zasúťažiť“ s priateľmi a členmi vá-
šho golfového klubu. Ak sa vám podarí odohrať všetky golfové ihriská 
v každej kategórii, čaká na vás od mostuniquecourses malé prekvape-
nie. Peknú hru!

Za rozhovor Tondovi ďakuje a peknú hru na ďalších ihriskách želá 
Miroslava Dulová, Foto ihrísk Miroslava Dulová www.mdgolfphoto.com
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O AUTOROVI PROJEKTU MOSTUNIQUECOURSES
Antonín J. Grimm,  
golfový publicista a cestovateľ z Českej republiky  
člen IGTWA and EGTMA  
www.mostuniquecourses.com
Tel. + 420 602 229376 
info@mostuniquecourses.com

Antonín Grimm sa narodil v roku 1969 v Českej repub-
like. Pracuje viac ako 25 rokov v mediálnom priemysle. 
Ako spolumajiteľ pravidelne prispieva do českých tlače-
ných golfových novín Hrajeme Golf a tiež do ďalších gol-
fových a cestovateľských médií v Českej republike. Od 
roku 2017 prevádzkuje webové stránky o jedinečných 
golfových ihriskách na svete - www.mostuniquecourses.
com a webové stránky o všetkých golfových ihriskách 
v Rakúsku - www.spielalles.at.

TOP 100 európskych ihrísk – 
Heritage v Penati Golf Resorte

Waterville, Írsko

Ballybunion, Írsko
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