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Zprávy o zdejším golfovém dění přinášel čas od času dobový lázeňský tisk mezi léty 
1905–1910. Důkazy o existenci hřiště v období po I. světové válce ovšem již nemáme. 
Nepřímá svědectví vydávají sice naši první golfoví publicisté – jak Dr. Karel Rössler 

ve své práci Golf a jeho pravidla z r. 1923, tak i Ing. Josef Charvát v úvodníku Golf 
v Československu pro pilotní číslo časopisu Tennis-Golf-Revue 1928/29. Oba autoři 

se prakticky shodnými slovy zmiňují o tom, že „u nás jsou hřiště v Karlovarech, 
Mariánských i Františkových Lázních…“. Nic jiného však gramatické oprávněnosti 

použitého prézentu (namísto očekávaného perfecta) nepřisvědčuje. 

Františkovy Lázně

NEJPŘÍZRAČNĚJŠÍ ZE HŘIŠŤ



Lázeňská kolonáda v 19. století 

Plán města FL na mapě Stabilního katastru (1841)
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napsal Lukáš Svoboda foto archivy muzea karlovy vary a městského muzea františkovy lázně

Tajemství našeho nej-
západněji položeného 
hřiště, jednoho z vůbec 
nejstarších, zůstává stá-

le jen poodhaleno. Stopy po něm 
zcela zmizely. Výjimkou potvr-
zující pravidlo je lakonický nápis 
Golfspiel-Platz v  zeleném jihozá-
padním cípu městského plánu. Po 
členech Golf Clubu Franzensbad 
nám naštěstí zůstala alespoň jed-
na ateliérová fotografie. Utěšujme 
se tím, že skupinovým portrétem 
takové krásy se může pochlubit jen 
málokteré hřiště na světě – ani ta 
nejslavnější nevyjímaje…  

Když přijde zájem zvenčí
Počátek 20. století představuje 
v historii golfu v Čechách zlomový 
okamžik. V  letech 1904 až 1905 

byla nedaleko od sebe vybudována 
najednou tři hřiště. O  tom karlo-
varském v  tehdejším Kaiserparku 
a  hřišti v  Mariánských Lázních 
existuje alespoň několik zpráv, kte-
ré dokládají založení klubu, výstav-
bu areálu, jména klubových členů, 
jejich hlavních představitelů atd. 
Informace o starém golfovém hřišti 
ve Františkových Lázních jsou však 
jen velmi kusé. Pocházejí přede-
vším z dobového tisku a z částečně 
dochované korespondence mezi 
městem, lázeňskou komisí a  teni-
sovým klubem. 
Doposud nejstarší zmínka o golfu 
ve Františkových Lázních pochází 
z  5. srpna 1905, kdy v  novinách 
Franzensbader Tagblat vyšel krátký 
článek o konání dámského turnaje 
v  puttování. Sportovní událost se 
konala téhož dne v  půl čtvrté od-
poledne a hrálo se o věcnou cenu. 
Z  článku se lze také dozvědět, že 
o týden později, tedy v sobotu 12. 
srpna, bylo plánováno uspořádat 
pánský handicapový turnaj. Golfo-
vý areál se rozkládal v těsné blízkos-
ti lázeňského centra města, přibliž-
ně v místech dnešního fotbalového 
hřiště u  rybníka Amerika. Tehdy 
se této lokalitě říkalo Sahara. Od 
roku 1907 byla jeho poloha uvádě-
na na mapkách města otisknutých 
na zadní straně místních Kurlistů, 
což byly seznamy všech lázeňských 
hostů. Hřiště mělo devět jamek 
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klubu bankéře pana William a Boi-
ssevaina a profesora Satterthwaita. 
Dobový tisk líčil jako velmi přičin-
livou členku františkolázeňského 
golfového klubu jistou Lady Ha-
zelton Curtis z Londýna. Patronát 

nad hřištěm drželi oba tehdejší 
starostové města Gustav Wieder-
mann a  jeho nástupce Eugen Lo-
imann. V  souvislosti s  golfem je 
v  tehdejších novinách zmiňován 
i  Karl Wiedermann, bratr starosty 
lázní Gustava Wiedermanna, jenž 
město řídil v letech 1910 až 1918. 

Devět dam, sedm pánů 
a dvě trofeje
Na přelomu srpna a září roku 1909 
se na františkolázeňském hřišti ko-
naly tři turnaje. První golfové klání 

Zprávy z dobového tisku jsou 
charakteristické svou „makaronskou 
poetikou“, kde jen latinu (v jistém 
historickém předstihu) nahradila 
angličtina. To si vynutilo mj. 
i změnu řezu písma, jež rozkotlala 
jednotný grafický výraz a přispěla 
k postupnému opouštění švabachu…

Zánik golfového hřiště ve Františkových Lázních 
byl zřejmě spojen s celosvětovým válečným 

konfliktem, po němž se nejen evropských 
kontinent, ale i celý svět, výrazně proměnil. 

a  jeho celková délka činila 2700 
metrů. Výstavba hřiště byla zřejmě 
iniciována zájmem cizích hostů 
o golf, jak tomu bylo i v ostatních 
městech západočeského lázeňské-
ho trojúhelníku. 

Prezidenti, bankéři 
a starostové
Sídlo golfového klubu se nachá-
zelo v  místním hotelu Kopps 
Königsvilla Hotel, kde se platily 
poplatky za hru, přihlašovalo na 
turnaje a  půjčovaly se golfové 

hole a míčky. V jeho prostorách se 
rovněž pořádaly i  klubové rauty. 
S klubem jsou spojena jména hostů 
pocházejících především ze západ-
ní Evropy. Šlo zvláště o prezidenta 
Belgického královského golfového 
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bylo výhradně pro členy klubu. 
O  den později se odehrál dámský 
turnaj na devět jamek, který byl 
rovněž pouze klubovou záležitostí. 
V rámci dámského turnaje se usku-
tečnila i soutěž v puttování o cenu, 
kterou věnoval prezident místního 
golfového klubu. Třetí turnaj se 
odehrál 1. září. Tento amatérský 
turnaj s vyrovnáním se měl hrát na 
osmnáct jamek a  pro vítěze byla 
připravena cena. Tu poskytl Golf 
Club Franzensbad, jak zněl jeho 
oficiální název. Kdo se těchto tří 
turnajů účastnil a  kdo byli jejich 
vítězové, není v  současné době 

již známo. Z  9. září 1909 pochází 
i doposud jediná známá fotografie 
místních členů. Zachyceno je na ní 
devět dam, sedm pánů a dvě golfo-
vé trofeje. Jména a společenské po-
stavení těchto osob však v popisce 
na fotografii chybějí.
Poslední zpráva o  golfovém hřišti 
před vypuknutím první světové 
války pochází z  roku 1910, kdy se 
začátkem srpna uskutečnil velký 
turnaj o  věcnou cenu. Zmíněny 
jsou též další menší turnaje, které 
se konaly každou následující so-
botu. Zánik golfového hřiště ve 
Františkových Lázních byl zřejmě 

Plán města na deskách předválečného lázeňského průvodce z r. 1910

Nový golfový titul vydává 
Golf Club Praha jako pokra-
čování edice, kterou připravu-
je server www.golfarch.cz na 
bázi seriálu, vycházejícího po 

dva uplynulé roky ve 4G – rub-
rice REVISITED. Dvojici našich 

kmenových autorů – Jaro-
slava C. Nováka & Prokopa 

Sedláka doplňuje karlovarský 
historik Lukáš Svoboda 

(spoluautor nedávné výstavy 
a publikace Green Story, věno-
vané západočeským golfovým 
hřištím). Z jeho dílny pochází 

dnešní díl našeho seriálu…
Podrobnější informace o pu-

blikaci, věnované všem našim 
– stávajícím i ztraceným – 
golfovým hřištím, vzniklým 
před r. 1989, naleznete na 

stránkách www.golfarch.cz 
či Golf Clubu Praha, v jehož 

recepci ji bude možno 
zakoupit.

Převzato
ze 4.kapitoly 

PRávě 
vyCháZeJíCí 
PubLIKaCe:

spojen s  celosvětovým válečným 
konfliktem, po němž se nejen 
evropský kontinent, ale i celý svět, 
výrazně proměnil. 

Kam se podělo?
V období samostatného Českoslo-
venska již původní hřiště nebylo 
obnoveno. Na podzim roku 1928 
zvažovali představitelé města vy-
budovat zcela nový golfový areál. 
V  říjnu téhož roku přijel navštívit 
lázně odborník na stavbu golfových 
hřišť a  čestný sekretář německého 
golfového svazu F. G. Fahrenholtz. 
To je však doposud poslední známá 

písemná zpráva o  františkolázeň-
ském hřišti. Z dochovaných archiv-
ních dokumentů a z dobového tis-
ku není jisté, zda se alespoň hřiště 
započalo budovat či nikoli. Z neofi-
ciálního zdroje je známo, že se golf 
ve Františkových Lázních měl hrát 
ve 30. letech 20. století. Tato zpráva 
však není potvrzena žádným ofici-
álním dokumentem či novinovým 
článkem z  místního tisku, proto ji 
prozatím nelze brát za platnou…


