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ostrov, kde golf milujú
Írsko

Tajomstvo nad tajomstvo. Všetci niečo naznačovali, ale na-
koniec nepotvrdili. Faktom iba zostalo, že len tri dni pred 
našim príchodom do Severného Írska sa tamojšia gol-
fová superhviezda Rory McIllroy oženila a prstie-
nok navliekla na prst Američanke Erice Stoll.
Text: Jana Janků, foto: prezentované golfové resorty
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Svadba bola tak prísne strážená, že ani najskúsenejší 
paparazzi nestihli urobiť čo len jedinú fotku. A navyše, 
všetci hostia prisľúbili mlčať o podrobnostiach. Takže 
miestne i svetové média „varili“ len z domnienok. A tak 
vyzerali aj naše informácie.

ZA MÚRMI STREDOVEKÉHO HRADU
Ofi ciálne sa svadba 27-ročného rodáka zo severoírskeho 
Holywoodu konala na hrade z 13. storočia Ashford. Tam 
si Rory a jeho o tri roky staršia snúbenica Erica údajne 
povedali „áno“. Táto americká blondínka si jeho priazeň 
získala nielen pôvabom a šarmom. Ako je známe, pred 
piatimi rokmi počas Ryder Cupu v Medinah ho zachránila 
– vtedy ako pracovníčka US PGA – pred zmeškaním tee 
timu v nedeľných singloch po tom, čo si Rory zle nastavil 
budík.

Sotva sme sa postavili na prvé odpalisko luxusného ihriska 
Lough Erne (čítaj Loch Erne), začala šuškanda. Štartér 
nám potichu prezradil, že údajne práve tam si vraj Rory 
s Ericou v onú nedeľu 23. apríla 2017 sľúbili vernosť. A až 
po tom sa odobrali skryť medzi múry hradu Ashford, kde 
ich čakalo 200 hostí, medzi nimi  aj Roryho golfoví kama-
ráti Sergio García, Shane Lowry či Paul McGinley a náladu 
im spevom robila ďalšia hviezda – Stevie Wonder.
Čo to prezradila neskôr pri večeri aj Lynn McCool, gol-
fová riaditeľka rezortu Lough Erne, bývalá PRO hráčka 
na úrovni LET. Všetko s tajomným úsmevom, v názna-
koch. Tvrdila, že ako osobná Roryho priateľka bola medzi 
svadobnými hosťami, potom to zase zahovorila. Takže 
ostalo na každom z nás, čomu uveril.

Neodškriepiteľnou pravdou ale je, že Lough Erne je pre 
Roryho McIllroya miestom, kde strávil už veľa golfových 
i súkromných chvíľ. Svedčí o tom i množstvo fotografi i 
v klubovni. V areáli totiž stojí aj víkendový dom jeho rodi-
čov, ktorý je ale momentálne vraj na predaj. Pôvodný ma-
jiteľ tohto päťhviezdičkového rezortu, rodák z tohto kraja 
a podnikateľ Jim Treacy, bol totiž niekoľkoročným spon-
zorom Roryho, takže má tiež nesporné zásluhy na jeho 
vynikajúcej kariére.

SEN RODÁKA A REALITA
Lough Erne hľadajte v severoírskom okrese Fermanagh, 
známom ako krajina jazier. Kedysi býval tak chudobný, že 
sa odtiaľ odsťahovali státisíce Írov do Veľkej Británie, USA, 
Austrálie či Kanady. Na tamojších nechutnou ostricou po-
rastených pasienkoch sa totiž horko-ťažko uživí dobytok 
a pár oviec a sem-tam vyrastú zemiaky.
Kraj je to však krásny, zeleňou prekypujúci, na golf ako 
stvorený. Z toho vychádzal aj Jim Treacy, ktorý sa rozho-
dol priniesť svojmu rodisku niečo výnimočné, čo do tohto 
pomerne ľudoprázdneho kraja pritiahne turistov z celého 
sveta a zároveň dá tamojším ľuďom prácu. Do výstavby 
5-hviezdičkového rekreačného rezortu investoval zhruba 
30 miliónov libier – svojich i požičaných. Miesto, kde ho 

Lough Erne z vtáčej perspektívy
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architekt zasadil, je naozaj unikátne. Ide 
o 600-hektárový polostrov medzi dol-
ným jazerom Lower Lough Erne a hradom 
Home Lough.

Po desaťročnej výstavbe otvárali za veľkej 
slávy v roku 2007 hotelovú časť a o dva 
roky po tom aj 18-jamkové ihrisko. V pro-
pagácii mu pomáhalo aj meno už vtedy 
prudko na golfovom nebi stúpajúcej 
hviezdy Rory McIllroya.
Sen severoírskeho podnikateľa urobiť 
z Lough Erne miesto významných sveto-
vých podujatí sa naozaj naplnil. Stretnutie 
lídrov ôsmich najvýkonnejších ekonomík 
sveta v roku 2013, Summit G8, je toho 
dôkazom. Potom však prišla banková kríza 
a tá ho donútila rezort predať americkým 
investorom.
Tvrdí však, že tomuto projektu naďalej 
verí a dúfa, že raz tam naozaj zavíta Irish 
Open (podľa pôvodného rozhodnutia tam 
mal byť už tohto roku, ale napokon orga-
nizátori zamenili miesto konania za link-
sové ihrisko Portstewart tiež v Severnom 
Írsku) a on bude ako majiteľ opäť pri tom.

INŠPIRÁCIA V ŠKÓTSKU
Napriek (dočasnej?) zmene majiteľov re-
zort Lough Erne nič nestratil na kráse. 
Zaujímavá je samotná architektúra. 

Tvorcovia sa netaja, že inšpiráciou im bol 
svetoznámy Loch Lomond v Škótsku. Re-
laxovať začneš, sotva tam vstúpiš. Stačí 
pohľad na pokojnú vodnú hladinu, pre-
rušovanú stovkami ostrovov porastených 
zeleňou všetkých odtieňov a stratíš po-
jem o čase.
Hoci ide len o desaťročné budovy, máš 
pocit, akoby si sa ocitol v starom Ang-
licku. Na výstavbu hotela a rotúnd, v kto-
rých sú na dvoch poschodiach luxusné 
apartmány (celkovo 120 lôžok), ale i ďal-
ších objektov, použili typický miestny 
materiál – pieskovec. Strechy sú pokryté 
čiernou bridlicou. V miestnostiach horí 
oheň v krboch a hostia tam posedávajú 
pri šálke čaju alebo pohári írskej whiskey. 
Unavené svaly po práci, túre či golfe ve-
dia hosťom dobre upokojiť v tamojších 
thajských kúpeľoch. Bokom od hotelovej 
časti nájdete aj dostatočné priestory na 
svadby či fi remné podujatia. Vychýrená 
je aj tamojšia kuchyňa.

MAJSTROVSKÉ DIELO SIRA FALDA
Samotnou kapitolou je golfové ihrisko. 
Cestou od klubového domu k prvému 
odpalisku sa hostia zvyčajne pristavia pri 
soche Sira Nicka Falda v životnej veľkosti. 
Áno, práve tohto svetoznámeho ang-
lického golfi stu, šesťnásobného víťaza 

turnajov major, si pôvodný majiteľ rez-
ortu vybral za dizajnéra. Ide o jeho prvé 
ihrisko v Írsku a každý, kto si na ňom zah-
ral, potvrdí, že je to jeho majstrovský di-
zajnérsky kúsok.
Nič nenechal na náhodu. So svojim ma-
nažérom Nickom Edmundom si najskôr 
pozreli Lough Erne z výšky a to im po-
mohlo vytvoriť si predstavu, kadiaľ sa 
majú ťahať dráhy a kde umiestniť pre-
kážky i gríny panoramatického golfo-
vého ihriska. Už vtedy vraj videli jeho 
potenciál. Veď tento kraj má všetko, čo 
na dobré ihrisko treba: členitý terén ti-
ahnuci sa popri vodnej hladine jazera, 
krásny horizont i scenériu.

Výsledkom je náročné, čiastočne kopco-
vité ihrisko, ktoré každému utkvie v pa-
mäti. Veľakrát sa hrá naslepo, takže vý-
hodu majú tí, ktorí ho poznajú. Niekoľko 
jamiek je ostrovných, napríklad desiatka. 
Nečudo, že ju označujú za pohľadni-
covú, či v dnešných časoch presnejšie 
– webstránkovú. Každá jamka je však 
osobitá.
Nick Faldo využil les i brehy jazera. Z od-
paliska sedmičky sa pozeráte dole do 
údolia. Máte odtiaľ jeden z najkrajších 
golfových výhľadov v Írsku. A potom je 
tu trojica jamiek nazvaná Faldova otočka. 

Labutia rodinka v Lough Erne

Nickovi Faldovi postavili v Lough Erne sochu.V rotundách sú luxusné izby

Thai spa
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Začína 16. jamkou na kopci a pokračuje 
ďalšími dvomi už späť domov – do klubu. 
Hrať sa tam dá celoročne, podobne ako 
na linksoch typu fairways.

Hoci rezort nemá ani desať rokov, vyzerá 
ako by tam stál už roky. Za ten krátky 
čas už získal viacero významných oce-
není. V roku 2010 ho vyhlásili za írsky 

rezort roka aj vďaka Faldovemu ihrisku, 
ktoré sa dá výborne kombinovať s ďalšou 
osemnástkou – parkovým ihriskom Castle 
Hume hneď pri vstupe do areálu, ktoré 
tam vybudovali už v roku 1992.

ÍRSKE POČASIE TREBA PRETRPIEŤ
Na čo sa našinec musí dôkladne pripra-
viť, je írske počasie. V čase našej aprílo-
vej návštevy sa vystriedalo vari v päťmin-
útových intervaloch všetko: slnko, dážď, 
ba aj zasnežilo. Minuli sme všetky zásoby 
nepremokavého i teplého spodného 
termo oblečenia a fl ísová čiapka sa uká-
zala ako skvelý, ba priam až nevyhnutný 
doplnok.

SLIEVE RUSSELL – NAJKRAJŠIE 
ÍRSKE PARKOVÉ IHRISKO
Necelú hodinku autom od Lough Erne 
(z Dublina či Belfastu je to dve hodiny) 
nájdete ďalší golfový skvost – Slieve Rus-
sell Golf & Country Club Ballyconnell. 
Vlani mu írsky golfový bedeker Irish Gol-
fers Guide udelil titul Najlepšie parkové 
ihrisko a medzi top štyri ho zaradil aj 
Golf Weekly magazíne. Treba dodať, že 
to sme sa ocitli už za hranicami Sever-
ného Írska patriaceho zatiaľ do Veľkej 
Británie – v Írskej republike. Pravdaže ni-
jaké hranice dnes nezbadáte, spoznáte 
to až pri platení – tento krát už eurami.

GOLF NA VÝBER
Írsko, vrátane Severného, ktoré je súčasťou Veľkej Británie (mimochodom jeho obyvatelia hlasovali proti brexitu), je 
ostrov golfu. Veď tam majú vyše 400 ihrísk od parkových cez linksové na piesočných dunách na morskom pobreží. Tie 
tvoria zhruba tretinu všetkých linksov na svete. Patria medzi ne také celebritné ako Royal County Down, Royal Portrush, 
Portstewart, Ballyliffi  n, Portsalon, Rosapenna a Donegal, Ardglass či Castlerock. Skúsenosti tam zbieralo viacero slávnych 
golfi stov. Okrem spomínaného Roryho McIIroya napríklad aj Darren Clarke či Greame McDowell.

SVET JAZIER
Horné (Upper) a Dolné (Lower) jazero Lough Erne si najlepšie prezriete z vodného taxíka. Dnes ide o turistickú atrakciu, 
ale kedysi sa vodnou prepravou ľudí i tovaru po tejto 26 míľ dlhej ceste živili celé rodiny. Veď jazerom sa kedysi dalo 
dostať až k Atlantiku (Dnes tomu bráni priehrada). Je to aj svet stovák zalesnených menších i väčších ostrovov. Spolu 
ich napočítali 365.
Najznámejším je Denevish s kláštorom zo 6. storočia, o pár storočí mladšou vežou a ruinami opátstva ukazujúcich 
stredoveké stopy kresťanstva v Írsku. Lákadlom na ceste je aj Enniskillen‘s Brooks Park. A potom je to najväčší vnútrozemský 
ostrov v Írsku – Boa. Na ňom stojí kamenná socha Janusa s dvomi hlavami, ktorá je údajne súčasťou miestnej keltskej 
cesty spred 2 000 rokov.
Ďalšou atrakciou je svet jaskýň Marble Arch Caves European Geopark. Na motorových člnoch sa dá plaviť podzemnými 
riekami a obdivovať rôzne stalaktity a iné nezvyčajné jaskynné výtvory.

KEĎ WHISKEY, TAK ÍRSKA
Neochutnať v Írsku tamojšiu whiskey (na rozdiel od škótskej má v názve písmeno „e“) sa považuje za hriech. Íri 
tvrdia, že tento ohnivý nápoj vynašli oni, nie Škóti, ale čo sa budeme pliesť od ich sporu. Faktom je, že whiskey sa 
na ostrove vyrába už od 6. storočia a jej popíjanie je súčasťou tradície a kultúry tejto krajiny. Írske druhy whiskey sú 
chuťovo dosť odlišné od svojich škótskych či amerických bratrancov. Vynikajú však svojou jemnosťou, čo je zásluha 
stáročných destilačných tradícií.

TMAVÝ MOK GUINNESS
V Írsku niet vari baru, kde by nečapovali niekoľko druhov piva. Ochutnať sa patrí aj tradičný tmavý horko-sladký Guinness. 
V súčasnosti ho síce už varia vo viacerých pivovaroch, ale ten pôvodný, nazvaný podľa svojho zakladateľa, stojí v Dubline 
už od roku 1759. Jeho návšteva s ochutnávkou býva súčasťou programu väčšiny turistických skupín.

Slieve Russell – dokonalá anglická záhrada
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Nuž park je to nielen tvarom, ale najmä 
celkovou úpravou všetkého zeleného, čo 
na tomto 300 akrovom pozemku rastie. 
Dokonalá anglická záhrada, kde každý 
strom či krík je nasadený alebo nožni-
cami vytvarovaný tak, aby netienil inému 
a dal vyznieť jeho farebnej kráse v kaž-
dom ročnom období.

A k tomu patrí množstvo pestrofareb-
ných kvetov. To všetko nielen okolo ho-
tela a prechádzkových cestičiek, ale aj 
na samotnom ihrisku, ktoré pochádza 
z dielne známeho anglického golfového 
dizajnéra Paddyho Merrigana. Citlivo 
ho zasadil do údolia s jemnými pahor-
kami vlniacimi sa okolo 50 akrového ja-
zera a z daného miesta vytvoril naozaj 
nezabudnuteľné dielo. Využil svoju od-
vahu, skúsenosti i inštinkt pre zaujímavé 
polohy, vďaka čomu sa zrodilo naozaj 
krásne parkové ihrisko.
Otvárali ho v roku 1992. Na prvý pohľad 
vyzerá pokojné, dovolenkové, oddychové. 

Rýchlo však na to zabudnete. Treba hrať 
dlhé rany, rafi novane klopené dráhy vám 
loptičku neraz stiahnu do vody, hoci sa 
vám zdalo, že ju umiestňujete spoľahlivo 
na fervej. A potom vás ešte čakajú čertov-
sky rafi nované gríny.
Ihrisko patrí napriek, alebo vďaka tomu, 
k populárnym a navštevujú ho golfové 
skupiny nielen z Írska a Veľkej Británie, 
ale z celej Európy. Hrávajú sa tam rôzne 
významné turnaje až na úrovni európ-
skych túr.

LUXUS NA KAŽDOM KROKU
Samotný rezort Slieve Russell má však 
množstvo návštevníkov aj mimo golfi s-
tov. Luxusný 5-hviezdičkový hotel s krás-
nymi výhľadmi do parku poskytne stre-
chu takmer až šesťsto hosťom v izbách 
i apartmánoch. Skvele vybavené je aj 
Ciúin wellness & spa centrum. Hostia si 
môžu vybrať z troch reštaurácii a nie-
koľkých barov. Do kongresovej sály sa 
zmestí až 1 200 ľudí. 

UŽITEČNÉ INFORMACE
FALDO COURSE, LOUGH ERNE
Adresa: Faldo Course, Lough Erne, Belleek Road, 
Enniskillen, Co. Fermanagh, BT93 7ED Northen Ireland
Tel.: +44 (0) 28 6632 32300
Web: www.lougherneresort.com/the.faldo
Email: reservations@lougherneresort.com
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (yardy): 7 167 (černá) | 6 701 (bílá) | 6 241 
(žlutá) | 5 686 (modrá) 5 015 (červená)
Green fee: 150 £ | 70 £ (early bird)

CASTLE HUME, LOUGH ERNE
Adresa: Castle Hume, Lough Erne, Belleek Road, 
Enniskillen, Fermanagh, BT93 7ED, Northern Ireland
Tel.: +44 (0) 28 6632 7077
Web: www.lougherneresort.com/castle-hume-course
Email: reservations@lougherneresort.com
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (yardy): 6 800

SLIEVE RUSSELL GOLF & COUNTRY CLUB 
BALLYCONNELL
Adresa: Slieve Russell Golf & Country Club 
Ballyconnell, Co. Cavan, H14 FE03, Ireland
Tel.: +353 49 952 644
Web: www.slieverussell.ie
Email: aine.mccluskey@slieverussell.ie
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (yardy): 7 051 (bílá) | 6 607 (žlutá) | 
6 186 (modrá) 5 543 (červená)
Green fee: 50 € (ne–pá) | 60 € (so), 
hoteloví hostia: 37 € (ne–pá) | 47 € (so)

ŠPECIÁLNA PONUKA
Marketingová manažérka Denise Maes pripravila pre 
čitateľov GOLFU špeciálnu ponuku:
1. 5.– 31. 10. 2017 (ne–st)
B&B +2 kolá golfu
190 €/osoba 
Použite Rate Code: EGT22

(y y)

FALDO COURSE, LOUGH ERNE

CASTLE HUME, LOUGH ERNE

SLIEVE RUSSELL GOLF & COUNTRY 

CLUB BALLYCONNELL

Hotelový bazén Slieve Russell

Hotel Blue

Slieve Russell 


