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Rozhovor s autorkou 
golfových fotografií

MIROSLAVOU 
DULOVOU 

Rozhovor

Kedy si začala fotografovať 
golf?
Golf som začala hrať úplnou náhodnou zhodou 
okolností pred viac ako desiatimi rokmi. Príjemne 
ma prekvapilo, aké sú golfové ihriská pekné, ako 
často sú umiestnené v prírode tak, aby ju čo naj-
menej menili či rušili. A čoraz častejšie som prekva-
pene sledovala tú krásnu prírodu medzi jednot-
livými údermi až som si povedala, tak to skúsim 
fotografovať, veď fotografujem už od detstva, 
pred nástupom digitálov som si dokonca všetky 
fotografie aj sama vyvolávala.

Ihrísk si už hrala asi viac, 
ktoré sú tie najzaujímavejšie 
nielen pre hráča ale aj pre 
fotografa?
Zatiaľ som hrala na viac ako päťsto ihriskách na 
štyroch kontinentoch. Golfisti radi objavujú nové 
ihriská. O troch ihriskách sa hovorí, že by ich mal 
golfista zahrať skôr, ako zomrie - americké ihris-
ko Pebble Beach,  írske ihrisko Old Head a ihrisko 
Cape Kidnappers ďaleko na Novom Zélande, všet-
ky na útesoch pri mori. Túto trojicu ihrísk nedávno 
úspešne rozšírilo ihrisko Thracian Cliffs v Bulharsku. 

po golfe na golfovom ihrisku Haugschlag v Rakúsku s najlepším štvornohým priateľom Athosom 
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Dve ihriská z nich, Old Head a Thracian Cliffs sa  mi 
už podarilo zahrať aj fotografovať. Veľmi rada fo-
tografujem v  našom rakúskom golfovom klube 
obidve ihriská – Haugschlag a Waldviertel. V sep-
tembri som vystihla dva dni, kedy listy hýrili úplne 
všetkými farbami a o týždeň stromy už boli holé. 
Každé ročné obdobie ponúka iné a nové pohľady. 
V Lomnici sa mi tiež podarilo zachytiť niekoľko mi-
moriadnych okamihov po búrke pri veľmi pôsobi-
vom svetle.

Kedy vlastne fotografuješ?
Fotografujem počas hry, dokonca aj počas tur-
najov, keď využívam čakanie na hru na ďalšej jam-
ke. Najvhodnejší čas je veľmi skoro ráno, ak sa po-
darí vstať a potom podvečer.

A na čo sa pri fotografovaní 
najviac sústreďuješ?
V prvom rade sú moje fotografie o golfovej kra-
jine. Skôr zriedkavo sú na záberoch hráči. Často 
sa ich oblečenie farebne nehodí do záberu. Ak je 
oblečenie farebne v poriadku, potom sa mi ob-
čas podarí zachytiť švih, na ktorom by golfový 
učiteľ všeličo upravoval. A úplne najťažšie sú fo-
tografie hráčov hrajúcich z piesku. Buď mám na 
zábere pekný švih, nemám však ani piesok, ani 
loptičku. V  tom lepšom prípade zachytím pre-
miestňovaný piesok a úplne výnimočne sú tam 
všetky tri dôležité prvky - švih, loptička a piesok. 
Pri fotografovaní sa riadim heslom, ktoré mi na-
písal môj dobrý známy Ľ. F. do kroniky na ver-
nisáži výstavy fotografií: „Na odpalisku najprv 
odpáľ fotku a až potom loptičku!“ 

A tvoje výstavy?
Prvá výstava fotografií sa konala v rakúskom golfo-
vom klube v Haugschlagu, kde ozvláštnila vlastne 
všetky priestory okrem izieb. Nasledovali ďalšie 
predajné výstavy v  galérii Siemens v  Bratislave,  
v  hoteli Vienna House Easy Chopin v  Bratislave, 
opäť v  Haugschlagu,  v  KPMG a  v  Audi Gallery 
v Bratislave a v hoteli Empire v Trnave. Vo Vienna 
House Easy Chopin, v Penati Family and Business 

Clube a v predajni Golf USA v Bratislave sú inštalo-
vané stále výstavy.

A na záver niekoľko 
štandardných otázok o golfe – 
aký máš súčasný HCP?
Pretože som začala hrať skutočne veľmi neskoro, 
26,9. Ako každý golfista, nie som s ním spokojná, 
ak by som sa chcela podstatne zlepšiť, musela by 
som často chodiť na cvičnú lúku a to by ma vôbec 
netešilo.

Najobľúbenejšia palica v golfo-
vom vaku?
Nie je to ani driver, ktorý mi dlhodobo dobre slúži 
a zaslúžil sa o niekoľko najdlhších odpalov na tur-
najoch, ani pater, ale železo sedmička. Je to moja 
zázračná palica, na ktorú sa môžem spoľahnúť aj 
pri tých najkomplikovanejších úderoch. 

Čo nesmie chýbať v Tvojom 
vaku?
Voda, a dokonca veľa vody, potom niečo malé na 
zahryznutie, najčastejšie cereálne tyčinky, a malé 
darčeky pre spoluhráčov pri štarte na turnaji. A to 
najdôležitejšie nakoniec – fotoaparát.

Tvoje najobľúbenejšie sloven-
ské ihrisko, európske a z ce-
losvetového hľadiska? 
Heritage v Penati Golf Resorte a novootvorené ih-
risko Sedin na Slovensku, rakúsky Adamstal a Old 
Head v Írsku a Thracian Cliffs v Bulharsku. Moja naj-
obľúbenejšia golfová destinácia: Írsko.

A kto by bol členom Tvojej vy-
snívanej golfovej štvorice? 
Uvítam, ak moji spoluhráči neberú hru príliš vážne, 
veľa nehovoria a často sa smejeme. Samozrejme, 
golf je rodinná hra, tak s mojimi tromi chlapmi – 
manželom a dvomi synmi. 
Želám dobré svetlo a ďakujem za rozhovor.

Viktor Cicko

Rakúske ihrisko 
v Haugschlagu

Na ihrisku Heritage 
v Penati 

Thracian Cliffs, prezývané aj 
Pebble Beach Európy Majestátny maják stráži Old Head  


