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Po priamom lete do hlavného mesta Škótska – Edinburghu asi po hodine 
jazdy po malebnej pobrežnej ceste prichádzame do kolísky golfu -  

do St. Andrews. Pre nadmerný záujem o hru na štyroch ihriskách priamo 
v St. Andrews v  ich tesnej blízkosti vybudovali  ďalšie ako napríklad  

Castle Course juhovýchodne od mestečka St. Andrews. Old Course (Staré 
ihrisko) je jedným z troch historických ihrísk a New Course (Nové ihrisko) 

a Jubilee (Jubilejné) už majú tiež viac ako sto rokov. 

VITAJTE 
V ŠKÓTSKOM 
ST. ANDREWS 
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povestná piesková prekážka na 17.jamke na Starom ihrisku St. Andrews



Lines | 2018 13

estou na Old Course zisťujeme, že 
v St. Andrews žije golfom asi všetko. Je 
tu Linksová ulica, Golfové námestie aj 

Golfový hotel. Pred klubovým domom na Old 
Course, do ktorého majú vstup povolený len 
členovia a dámy sa až od roku 2014 už koneč-
ne môžu uchádzať o členstvo v  klube, sa okolo 
prvej a osemnástej jamky pohybuje veľa zve-
davcov. Cez jamky prechádza aj cesta a dráha 
poslednej osemnástej jamky je celkom tesne 
pri ceste, na ktorej parkujú autá a okrem nich sa 
tu pohybujú aj zvedaví chodci. Golfisti sa musia 
veľmi sústrediť pri odpale, veď nervozita prame-
ní istotne aj zo vstupu do golfového kráľovstva. 

Hrať na tomto ihrisku nie je jednoduché. Dopyt 
po hre ďaleko prevyšuje možnosti a tak sa zavie-
dol systém losovania. Možno sa prihlásiť do 14. 
hodiny predchádzajúci deň a pri troške šťastia 
vás môžu vylosovať. Na ihrisku nemožno použí-
vať elektrické vozíky ani kolieska a tak sú nevy-
hnutnosťou nosiči. Nosič nosí len jeden vak a tak 
sa po ihrisku pohybujú veľké osemčlenné skupi-

ny. Druhou možnosťou, ako sa dostať ku hre na 
Old Course, je privstať si ráno okolo šiestej hodiny 
a trpezlivo čakať pred domčekom všemocného 
štartéra, ktorý rozhodne o tom, či budete alebo 
nebude hrať. Ak chcete hrať sám, ešte nebudete 
mať vyhraté, ak má čas rezervovaný trojčlenná 
skupinka, môže vás odmietnuť, aby ste sa k nim 
pripojili. Treba sa pripraviť aj na trochu iný spôsob 
hry, povrch ihriska je mimoriadne tvrdý a údery 
treba hrať inak ako z mäkkej ferveje, veď od roku 
1553 ihrisko zavlažoval dážď a „kosili“ ho ovce. Za 
hru na starom ihrisku zaplatíme vo vysokej sezó-
ne 180 libier, plus poplatok za nosiča. 

Spoločnosť golfistov v St. Andrews založená 
v roku 1754 o osem rokov neskôr  premenovaná 
na Royal and Ancient Golf Club rozhoduje vo vý-
bore pre pravidlá o golfových pravidlách, ktoré 
budú konečne zjednodušené a modernizované 
v roku 2019. 

V tesnej blízkosti klubového domu Old Course 
možno navštíviť Britské múzeum golfu (vstupné 
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hrad v Edinburghu

podvečer na ihrisku s výhľadom na St. Andrews



8,50 libier), ktoré bolo nedávno prestavané a pri-
budla nová kaviareň. Zbierky - 17 000 zbierko-
vých predmetov zahrnujú aj dary od najlepších 
golfistov – drajver od Loreny Ochoa a Padraiga 
Harringtona, vedžka a rukavica z turnaja Open 
2006 od Tigera Woodsa. Múzeum vlastní aj pek-
nú zbierku strieborného riadu. Za návštevu stojí 
aj najstarší golfový obchod Toma Morrisa z roku 
1848.

Pre úplnosť uvádzam ďalšie golfové ihriská 
v tesnej blízkosti St. Andrews: Kittocks (poplatok 
za hru 95 libier), ktoré ponúka nádherné pohľa-
dy na piesočnaté pláže St. Andrews, Kingsbarns 
(poplatok za hru do konca apríla 224 libier, po-
platok za nosiča 55 libier + prepitné) s úžasný-
mi pohľadmi na Severné more zo všetkých 18 
jamiek, ktoré patrí do stovky najlepších ihrísk 

na svete, Torrance, ktoré patrí k tým najlepším 
v Škótsku a ihrisko Castle Course (poplatok za 
hru 120 libier), ktoré sa dostalo do zoznamu 100 
najlepších ihrísk na svete len niekoľko mesiacov 
po otvorení.

Ak sa venujete golfu, potom návštevu kolísky 
golfu v škótskom St. Andrews možno len odpo-
ručiť. Treba však rešpektovať miestne pravidlá, 
napríklad ihrisko Kingsbarns má prísne požia-
davky na hendikep a hráčom s vyšším hendi-
kepom jednoducho vstup na ihrisko nepovolia. 
Z dôvodu neutíchajúceho záujmu o hru si treba 
cestu zabezpečiť s dostatočným časovým pred-
stihom. 

Cestovanie
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17. jamka na Old Course ihrisku v St. Andrews
obchod Toma Morrisa 

v St. Andrews z roku 1848

na ihrisku Kingsbarns na ihrisku Castle Course


