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     Na území Čech se začaly střelecké spolky zakládat na přelomu 16. a 17. století. 

V tehdejším loketském panství vznikly například v Jáchymově, Horním Slavkově, Ostrově a 

Nejdku. Přesné založení karlovarského spolku není známé, ale první písemná zmínka pochází 

z období třicetileté války. Městská rada totiž dne 31. října 1630 potvrdila střelecký řád, který 

obsahoval čtyřicet dva bodů, jak se členové spolku a jeho tovaryši mají chovat na střelnici a 

při střeleckých soutěží. Prohřešením proti těmto pravidlům byl viník povinen zaplatit peněžní 

pokutu nebo ho mohl stihnout i fyzický trest. Za zmínku stojí bod číslo šestnáct, v němž se 

uvádí postih osoby, jež při vstupu na střelnici nepozdraví. Další nařízení se ale většinou 

vztahují k dodržování bezpečnosti a zvýšené opatrnosti při manipulací se střelnou zbraní. 

Oficiální název místního spolku zněl Schützengesellschaft zu Karlsbad a podle znění 

zmíněného schváleného řádu lze předpokládat, že existoval již delší dobu. Listiny, které by 

tuto domněnku mohly potvrdit, pravděpodobně shořely za velkého požáru města v srpnu 

1604. Musíme si však přiznat, že se jedná pouze o určitou historickou spekulaci, jež nelze 

potvrdit ani vyvrátit. Důvod zakládání střeleckých spolků vězel především v obranně a ostraze 

města. Členové této organizace měli též za povinnost zasahovat proti různým nebezpečným 

jedincům a tlupám v blízkosti města. Střelci se rovněž museli účastnit i válečných výprav 

pořádaných vrchností či panovníkem. Kromě militantních úkolů plnil karlovarský střelecký 

spolek i kulturně společenskou funkci. Střelci vítali významné návštěvníky města, defilovali 

při městských a náboženských slavnostech, pořádali bály a účastnili se pohřbů důležitých 

občanů Karlových Varů. 

 

     Karlovarští střelci se cvičili ve střelbě po celý rok, kromě zimních měsíců. Hlavní soutěž 

se konala každoročně v říjnu a trvala několik dnů. Při soutěžích se střílelo na terče vzdálené 

sto a dvě stě loktů, tedy na šedesát tři a sto dvacet šest metrů. Ke střelbě se využívalo několik 

pozemků ve městě nebo v jeho blízkém okolí. Nejstarší známá střelnice je vyobrazena na 

mědirytině Karlových Varů z roku 1652 od Johanna Schindlera. Nacházela se v místech 

stezky, která vede od ulice Pod Jelením skokem ke skále s Keglevičovým křížem. Stezka vede 

podélně nad Starou loukou. Na Schindlerově vedutě je znázorněn malý objekt, který sloužil 

zřejmě jako střelecký dům. Tato střelnice se využívala ke svému účelu ještě kolem roku 1758. 

Městská střelnice, německy Burgerlicher Schüß Staad, je na obraze Karlových Varů od 

Josepha Spahna z roku 1756 znázorněna dvěma terči a dvěma stanovišti pro cílného. V té 

době u střelnice stála dvoupatrová budova, jež sloužila členům spolku jako zázemí. Zda na 

této střelnici v roce 1711 vyhrál střeleckou soutěž ruský car Petr I. Veliký se asi již nepodaří 

přesně zjistit. V kronice střeleckého spolku z let 1630 až 1908 se uvádí, že se toto střelecké 

klání odehrálo na městské střelnici, ale na obraze zaznamenávajícím tuto událost je car s členy 

místního spolku znázorněn na střelnici, která by se mohla nacházet v Dorotheininých nivách, 

dnes Goethova stezka. Tento obraz byl však namalován až mnohem později, proto jeho autor 

mohl použít svou fantazii k umístění střelnice a nedržet se skutečnosti. V současné době to 

není až tak důležité, kde se car mohl pochlubit svým střeleckým umem. Zásadní je to, že se tři 

carovy terče dodnes zachovaly a jsou ke zhlédnutí ve stálé expozici Muzea Karlovy Vary na 

Nové louce.  

 

     Ve druhé polovině 18. století byla střelnice přemístěna k cihelně a zájezdnímu hostinci u 

Malého Versailles, a to nejen z důvodu rostoucí zástavby města, ale také kvůli bezpečnosti a 

velkému hluku působeného střelbou. Tuto střelnici navštívil při slavnostní střelbě ve dnech 

15. až 18. září 1835 rakouský císař Ferdinand I. se svou chotí Marií Annou. V následujícím 

roce si ale karlovarští střelci začali budovat střelnici novou, pro niž v květnu toho roku 



zakoupili pozemky na tehdejším Kamenném vrchu, německy Steinberg, za cenu 2 814 

zlatých. Základní kámen střeleckého domu byl slavnostně položen 27. června a této události 

se účastnil i hrabě Chotek. Budova se nacházela v místech, kde se nyní nachází křižovatka 

ulic Varšavská a Zeyerova. Samotná střelnice se nacházela v místech současného 

autobusového nádraží Městské hromadné dopravy, Tržnice a jejího blízkého okolí. Terén 

v těchto místech se musel značně upravit. K výstavbě přispěli nemalou měrou i členové 

střeleckého spolku. Za hlavního organizátora vybudování nové střelnice na takzvaném 

Kameňáku byl považován známý karlovarský nakladatel a tiskař Franz Franieck, který stál 

v čele spolku od 3. května 1835 až do svého skonu 18. ledna 1859. Střelci si této osobnosti 

cenili natolik, že svému bývalému spolkovému hejtmanovi nechali v roce 1863 postavit 

pomník, který stál v parku u střelnice. Za Franieckova působení v čele střelecké organizace 

došlo také ke změně názvu, a to na Císařský a královský privilegovaný střelecký sbor 

Karlových Varů, německy Kaiserlich und königlich privilegierten Schützenkorps zu Karlsbad. 

Střelnice na Kamenném vrchu byla využívána nejen členy místního spolku, ale také 

lázeňskými hosty. V letech 1852 až 1856 sem za svých pobytů ve městě často zavítal řecký 

král Otto I., který se těšil značné oblibě místních střelců. Na střelnici docházeli i členové 

Spolku terčových střelců, německy Scheibenschützengesellschaft. Tato další karlovarská 

střelecká společnost měla svou vlastní střelnici v Drahovicích v letech 1883 až 1898. 

Rozprostírala se v Drahovicích u ohbí řeky Ohře v prostoru mezi Drahovickým mostem a 

takzvanou bohatickou skálou. 

 

     Od 70. let 19. století zažívalo lázeňské město svou největší slávu a nebývalý stavební 

rozmach. Nové průmyslové i bytové stavby se budovaly i v blízkém okolí střelnice na 

Kamenném vrchu. Proto se na valné hromadě střeleckého spolku konané 27. prosince 1897 

rozhodlo o prodeji staré střelnice a o vybudování nového střeleckého společenského domu a 

nové střelnice. Pro novou střelnici se vybral pozemek v blízké obci Březová. Stavba byla 

postavena pod vedením stavebního mistra Franze Madera a mistra tesařského Franze Heinze. 

Ke slavnostnímu otevření střelnice došlo 23. října 1898. Naproti nové střelnici přes silnici 

zakoupil střelecký spolek bývalý areál Labitzkého mlýna, německy Labitzky Mühle, v jehož 

prostorách si nechal postavit v chebském stylu Střelecký mlýn, německy Schützenmühle. Ten 

měl sloužit především jako restaurace pro návštěvníky blízké střelnice. Stavba byla postavena 

jako replika chebského hrázděného statku č. p. 9 v obci Salajna. Návrh stavby vypracoval 

chebský architekt Karl Haberzettl. Ke slavnostnímu otevření Střeleckého mlýna došlo  

28. května 1899. Ve starém mlýně se po přestavbě nacházela kuchyně a ubytování. 

Karlovarský střelecký spolek přímo toto restaurační a hotelové zařízení přímo nespravoval, 

ale pronajímal jej jiným subjektům. Na novou střelnici dojížděli i lázeňští hosté, v roce 1902 

ji navštívil perský šáh Muzzaffer-eddin, jenž střelcům věnoval terč k soutěži. Za první světové 

války se na březovské střelnici cvičili mladí rekruti z Karlových Varů.  

 

     Společenský dům s hotelem, restauracemi, varieté a střeleckým muzeem nechali střelci 

vybudovat v blízkosti původního střeleckého domu na Kamenném vrchu. Stavba započala  

18. března 1899 a projekt vypracoval ateliér slavných architektů Ferdinanda Fellnera a 

Hermanna Helmera. Stavební práce realizovala firma Grimm. Slavnostní otevření Hotelu 

Střelnice, německy Grand Hotel Schützenhaus, dnes Národní dům, se konalo 23. února 1901, 

kdy se uskutečnil velkolepý ples. Karlovarský střelecký spolek se nákladnou stavbou velmi 

zadlužil a poté se dlouhodobě potýkal s finančními problémy. V roce 1926 došlo 

v karlovarském střeleckém spolku k zásadním změnám, a to nejen v jeho názvu, ale také 

v jeho zaměření. Z původní branné organizace se stalo spíše sportovní, společenské a kulturní 

sdružení. Původně Císařský a královský privilegovaný střelecký sbor Karlových Varů se 

přejmenoval na Spolek přátel střelby v Karlových Varech, německy Vereins der 



Schützenfreunde in Karlsbad, a ve městě působil do podzimu roku 1938, kdy bylo 

československé pohraničí připojeno ke Třetí říši.     

 

 

 

 
 

Střelnice nad Starou loukou v polovině 17. století - samotý dům po Jelením skokem  

- v pozadí je zobrazen střelecký terč 

 

 

 

 

 
 

Střelnice nad Starou loukou v polovině 18. století 

 



 
 

Střelnice u Malého Versailles při navštěvě císařského páru Ferdinanda I. a Marie Anny  

v září 1835 

 

 

 
 

Střelecké závody na Kamenném vrchu v roce 1861 

 



 
 

Pohled na přední stranu střelnice na Kamenném vrchu  

- vlevo dům kde se dnes nachází knihkupectví Dobrovský 

 

 

 

 
 

Střelnice spolku karlovarských terčových střelců 

 



 
 

Střelnice v Březové 

 

 
 

Grand Hotel Schützenhaus-Hotel Střelnice 


