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Irsko stejně jako celé britské ostrovy je země golfu zaslíbená. Veliké množství výborných 

hřišť (asi 400) a  velká část populace, která si hraje s golfovým míčkem už od mládí. Země a 

lidé, kde golfu opravdu rozumí. Velká část hřišť je starší než sto let a co je fascinující, tak 

jsou stále v dobré kondici a provozu. Nejstarší irské hřiště The Royal Curragh GC v Kildare 

bylo založeno už v roce 1853. V počtu hřišť na hlavu jsou čtvrtí na světě při svých necelých 

pěti miliónech obyvatel. Kdekoliv jsme se s naším mikrobusem přesouvali, tak jsme narazili 

na každém kroku na nějaké hřiště. Vrcholem irského golfového patriotismu byla poznámka 

maršála v Portmarnocku, kde jsme čekali na svůj start, kdy nám s trochou nadsázky a 

patřičnou hrdostí sdělil, že Irové učili hrát golf i Skoty. 

My jsme se tam vypravili v malé skupince hráčů tentokrát pod patronací golfového 

profesionála a trenéra Johna Carrolla. John pochází z irské golfové rodiny a v mladém věku se 

vyrazil živit golfem jako trenér do naší země. Našel tady manželku,  založil  rodinu a 

dlouhodobě tady žije a pomáhá se zlepšováním výkonnosti řady našich hráčů a hráček. Dobré  



 

základy této hry dostal doma v Portmarnocku, kde se golfu dlouhodobě věnoval jeho otec i 

starší bratr, který dodnes v tomto věhlasném klubu dělá greenkeepera. Nikdo z nás předtím 

v Irsku golf nehrál a tak jsme uvítali Johnovu nabídku, že nás za týden provede některými ze 

skvělých hřišť, kterých je tady více než dost. Abychom si to lépe užili, zvolili jsme k návštěvě 

červencový termín, v létě tady přece jenom prší méně než v jiném období. Jak říkají sami 

domorodci, často tady bývají dny, kdy vidíte za dvacet čtyři hodin všechny čtyři roční období.  

V rámci času, který jsme měli k dispozici, bychom nestihli smysluplně projet celou zemi a 

proto jsme si jako svou základnu zvolili pohodlný a výborně vybavený hotel Druid‘s Glen 

jižně od Dublinu a odsud jsme vyráželi hrát na různá nepříliš vzdálená  hřiště. Těšili jsme se 

hlavně na vyhlášené irské linksy a ty jsme doplnili několika skvostnými parkovkami. Dvě 

byly hned u našeho hotelu – Druid‘s Glen a Druid‘s Heath. 

Celý areál hotelu včetně dvou hřišť je součástí obrovského lesoparku, kde se dalo příjemně 

procházet množstvím pěšin a pod korunami staletých stromů. Hotel ležel mimo lokalitu 

sousedící menší vesničky a nabízel příjemný klid. O pohodu se nám hlavně při snídani starala 

česká servírka Barbora, původem z Karlovarska, která zde žije už více než patnáct let, byla 

ráda, že si může popovídat s krajany a dala nám řadu užitečných informací o okolí. 

Irsko je tradiční golfová velmoc, ale za turecké ceny si tady nezahrajete. Golf i život je tady 

dražší než u nás. Dáte si dvakrát Portmarnock Old a k tomu láhev vody a za tu samou cenu 

máte v lednu v beleckém Suenu týdenní unlimited golf a all inclusive v pěkném hotelu. Ale 



golfisté chtějí změnu a rádi poznávají nová hřiště a nové výzvy. A těch je tady opravdu 

hodně. 

 

 

Druid‘s Glen (70 EUR, rating 4+) a Druid‘s Heath (45 EUR, rating 4) 

Jako hoteloví hosté jsme profitovali z nižší ceny fee. Druid’s Glen je asi nejkrásnější parkové 

hřiště, které jsem v životě hrál. Dosti kopcovitá obtížná parkovka. Je zde mnoho nejrůznějších 

velmi starých stromů a křovin, které často zmenšují dopadové zóny míčů a je obtížné být 

vždy na úzké ferveji. A pokud překonáte tuhle překážku, narazíte na spoustu strmých bunkrů  

a bezpočet vodních překážek. Srdce se vám až sevře úzkostí, ale pak se rozhlédnete okolo a 

vidíte neskutečnou nádheru umocněnou řadou překrásných květinových zón, které lemují 

zejména oblasti sousedící s gríny. Občas rokle, někdy starý kamenný most a cítíte se jak 

lučištníci Marie Stuartovny, kteří zcela propadli golfu a zanedbávali vojenskou přípravu a 

trávili tolik času na hřišti, až jim to bylo zakázáno. Nám nikdo naštěstí nic nezakazoval, ale 

více než jedno hřiště denně jsme hrát nemohli. Celé hřiště je neobyčejné, ale závěrečná 

sedmnáctka  s ostrovním  tříparem a poslední dlouhá čtyřparovka do kopce s vodní hrozbou, 

ještě zvýší váš báječný zážitek. Po hře na vás čeká zámeček - veliká klubovna s restaurací a 

pro shopem - který kdysi býval honosným šlechtickým sídlem. 

 



 

 

Druhé mistrovské hřiště Druid’s Heath je podobně obtížné, ale jiným způsobem. Je dlouhé, 

hodně otevřené, sousedící ferveje jsou blízko u sebe a oplatí se dávat pozor na to, co se děje 

na sousední jamce. Porostů je zde výrazně méně, o to více vystupujících kopečků a skalisk. 

Gríny jsou velmi nízko střižené a rychlé i na irské zvyklosti. Z řady jamek je krásný výhled na 

moře. Je radost zahrát si obě hřiště, které se dobře doplňují. 

 



Portmarnock Old (250/225  EUR, rating 5) 

 

Hned první den po příletu nám John nachystal asi to nejtěžší, co v Irsku existuje, kultovní 

Portmarnock Old za 225 EUR ve všední den (domorodci prý hrají za úplně jiných podmínek). 

Ležel jako každý pravý links na pobřeží asi hodinku cesty autem na sever od hotelu. Zatímco 

se John zdravil s většinou personálu, my jsme se snažili na tu zkoušku trochu rozcvičit a  

 

předtím jsme ještě zašli na kávu do ikonického clubhousu. Viděli jsme luxusní staré kožené 

klubovky, dřevěné obložení a spoustu pohárů, dalších golfových rekvizit ve vitrínách  a 

obrázků na stěnách, které připomínaly ty nejslavnější historické golfové akce. Hřiště, které 

mnohokrát hostilo nejprestižnější světové turnaje včetně Ryder cupu a Irish Open, bylo pro 

nás amatéry opravdu velmi těžké. Foukalo jak o život, jamky byly hodně dlouhé a gríny 

rozsáhlé, velmi kvalitní a tak držely, že jsme na to koukali s údivem i proto, že na to až takhle 

nejsme zvyklí. Bylo nesmírně těžké trefit fervej po odpalu, protože člověk musel překonat 

vzduchem vzdálenost, která byla na hranici jeho možností a ještě se trefit do průseku tak 

maximálně patnáct metrů, jinak skončil v tom lepším případě ve vysoké trávě, kde míč 

většinou nenašel a pokud náhodou ano, skoro se nedal rozumně vyhrát. Pokud míč zapadl 

mezi zabarvené keře, tak jsme ho většinou ztratili. Na to, abychom ho hledali v moři, jsme 

měli krátká lovítka. Maličko nás utěšovalo jen to, že i John po zhruba dvacetiletém působení 

na slavkovském pseudo linksu, nebyl zas o tolik ran lepší. 



 

 

Byl to docela očistec a většina z nás si říkala „zlatá česká hřiště a zlatá parkovka“. Naštěstí to 

další dny bylo výrazně lepší, hrát to celý týden, tak nás některé odvezli do Černovic. 

Každá tradiční golfová země má svá elitní hřiště a pro Iry je to určitě Portmarnock Old. 

V nepřeberném počtu linksů podél mořského pobřeží na všech britských ostrovech patří zcela 

určitě mezi deset nejlepších. 

O jeho věhlasu svědčila i skutečnost, že jsme se před hrou setkali s několika Novozélanďany, 

kteří se nám svěřili, že přiletěli až z Christchurch, aby si zahráli hlavně tohle hřiště. 

 
 



Portmarnock  Old jsme hráli jen jednou a hledáním míčů jsme ztratili hodně času, takže jsem 

zde nafotil méně snímků než na jiných zdejších hřištích. Přikládám proto klubové video, které 

vám toto hřiště přiblíží - 

https://www.youtube.com/watch?v=QSgc0gYVcrU&feature=emb_title 

 

Tulfarriss (45/30 EUR,rating 4) 

Hřiště leželo asi tři čtvrtě hodiny cesty autem z hotelu směrem do vnitrozemí a velmi 

příjemně nás překvapilo. Až později jsem si všiml, že má v početné irské konkurenci 

nadprůměrný rating (4 na stupnici 1-5) a bylo to poznat. 

 

Hezká dobře udržovaná parkovka se slušnými gríny. Velmi pestrý design, každá jamka měla 

jiný ráz. Malá spíše skromná recepce a pro shop, ale dobrou kávu jsme tam dostali a stačilo 

to. Zázemí klubu rozšiřoval vedle stojící hotel a stylová restaurace, kde jsme si po hře zašli na 

pozdní oběd. Byli jsme překvapeni nízkou cenou fee, John původně avizoval 45 EUR, ale 

nakonec měli nějakou promo akci a chtěli po nás jenom 30 EUR. Cena na Irsko a kvalitu 

hřiště nevídaná. Hřiště má přitom  rating 4, z více než sto hřišť v okolí Dublinu jsou přitom 

jen dvě s ratingem 5 – K-club a Portmarnock Old. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QSgc0gYVcrU&feature=emb_title


The Island (175 EUR, rating 4+) 

Po Portmarnocku Old druhý links, který jsme tady hráli. Jako všechny zdejší linksy, velmi 

otevřený moři, větrům a všemožnému počasí. V něčem byl ale přece jenom výrazně jiný než 

velmi těžký Portmarnock, který nám John naservíroval hned den po příjezdu. V otevřené 

krajině vystupovaly vyšší valy, které trochu chránily před větrem některé ferveje a většinu 

grínů. Portmarnock nás opravdu vyškolil a tady jsme se cítili o dost lépe a to nejen pocitově 

ale i dle počtu ran. To ale spolu vždy většinou souvisí. 

 

Irské bunkry na většině hřišť a nejen na linksech jsou velmi strmé a často se dovnitř spouštíte 

po schůdcích nebo malém žebříku. Někdy je poloha míčku taková, že je lepší si dropnout 

nebo hrát na opačnou stranu a ne proti kolmé a vysoké stěně. Zde platí dvojnásob než jinde, 

že nejlepší hra z bunkru je taková, když se do něho vůbec nedostanete. 



 

 

Po hře jsme šli na drink do klubové restaurace a uvažovali jsme, co si dát k jídlu. Nabídka 

anglické a irské kuchyně má při všem respektu  o něco nižší rating než kuchyně francouzská 

nebo italská. Když jsme přemýšleli co si dát, objevil se u našeho stolu starší kuchař v bílé 

čepici a doporučil nám jeho čerstvé tygří krevety. Občas když jsem v cizí restauraci, tak se 

zeptám na doporučení jídla číšníka a málokdy udělám chybu. Donesli nám neskutečnou porci 

skvělého chutného jídla a ještě za velmi nízkou cenu. Vzpomněl jsem si na jednu 

nejmenovanou brněnskou luxusní restauraci, kde by čtvrtinová porce tygřích krevet stála tak 

třikrát tolik co ta naše. A to se ještě nebavím o jejich čerstvosti. Možná kdybychom měli 

moře, tak by to bylo lepší. Jinak ale irské jídlo a restaurace byly spíše průměrné, ale my jsme 

se těšili hlavně na golf a itinerář nebyl dělán na nějakou gastro tour. 



 

Video prohlídku tohoto hřiště založeného v roce 1890 máte zde 

https://www.where2golf.com/ireland/the-island-golf-club.asp. 

Irsko je hezká zelená země, kde na vás čeká kromě golfu i velmi krásná příroda a kromě 

Dublinu (ten mě trochu zklamal, zde toho až tolik  zajímavého není) i spousta pěkných 

historických míst, hradů a staveb. Kouzelnou atmosféru najdete v malých rybářských 

vesničkách podél pobřeží, kde se dá na místní poměry i nadprůměrně najíst. 

Golf zde je nádherným zážitkem a i my jsme odjížděli okouzleni a s přáním se zde někdy 

vrátit a poznat ještě více z této golfu zaslíbené země.  

 

Užitečné kontakty 

http://www.golfersguide.ie/ 
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