
Historie Golfu v Mariánských Lázních  

 
Otevření hřiště 1905 
V roce 1905 bylo otevřeno v Mariánských Lázních golfové hřiště s devíti jamkami a s golfovou klubovnou na hřišti 

(Zádub čp.70). Tím byla korunována snaha mariánskolázeňských radních, kteří vyslyšeli volání západních 

lázeňských hostů po zřízení golfového hřiště. Hřiště bylo vybudováno za spolupráce profesionála Roberta Doiga z 

Musselburgh ve Skotsku. Nelze popsat, s jakou radostí a nadšením bylo přijato zřízení golfového hřiště 

anglickými a americkými hosty v lázních. Členy golfového klubu se stali a finančně přispěli anglický král Eduard 

VII. a také anglický vyslanec ve Vídni. Od 1. června 1905 se hrálo na 9 jamkách, i když klubovna nebyla dosud 

dostavěna. Až dne 21. srpna 1905 odpoledne za přítomnosti anglického krále Eduarda VII. byla oficiálně a 

slavnostně otevřena klubovna. K právě probíhající soutěži daroval král hlavní ceny. Na akt otevření klubovny také 

vzpomíná anglicky psaná deska na golfovém hřišti. Původní golfové hřiště z roku 1905 mělo jen devět jamek. 

Uvádí se, že „golfové hřiště je skvělým přírodním parkem o rozloze 45 hektarů na někdejších neúrodných a 

zamokřených slatinách." Zájem o golf stále rostl, což je patrné ze skutečnosti, že v roce 1923 dostalo hřiště 

druhou devítku. 

Rakouská výstava v Londýně, kde měly zvláštní oddělení Mariánské Lázně, obsahovala i plastický model tohoto 

nového golfového hřiště. Mohlo se začít se soutěžemi, k nimž král Eduard VII. opakovaně přispíval hodnotnými 

cenami. Na golfovém hřišti bylo možno vidět pravidelně výběr anglické lázeňské společnosti, a zvláště dámské 

společnosti z lázní. Byl tu také David Lloyd George (1863-1945), který v letech 1908-1915 zastával funkci strážce 

pokladu a v letech 1916-1922 byl ministerským předsedou v Británii. Byl tu i jeho přítel, pozdější lord Reading. 

Ve třicátých letech zde hrál jeden z vynikajících anglických profesionálů Henry Cotton, který tu zahrál dokonce i 

rekord hřiště, tj. 68 úderů (proti tehdy tvrdé normě 70 úderů) na 18 jamek. Dále zde působil známý anglický 

profesionál - trenér Lees, který později, v 60. letech a naposledy v roce 1983, přijel navštívit golfové hřiště v 

Mariánských Lázních. Mariánskolázeňské golfové hřiště se už tehdy uvádělo jako nejkrásnější hřiště na 

kontinentně. Bylo bezvadně ošetřované, a vyhovující i nejnáročnějším golfistům; nadto i ze společenského 

hlediska přitažlivé. V sezóně se tu pravidelně konaly turnaje, dotované tradičně cenami. Trenéři golfu byly hostům 

k dispozici, bylo zajištěno i dobré spojení automobily a autobusy. 



Pamětní kámen Eduarda VII. na golfovém hřišti byl odhalen v létě 1934 u kavárny. Na skále byla umístěna 

plastika Eduarda VII. Anglický král Edurad VII. přijížděl do Mariánských Lázní již jako princ z Walesu od roku 

1897 opakovaně, a v roce 1903 poprvé jako král anglický. Při prvním pobytu bydlel v hotelu Klinger, osm pobytů v 

hotelu Weimar, celkem devětkrát, naposledy v roce 1909. Hřiště dvakrát navštívil slavný anglický spisovatel a 

nositel Nobelovy ceny za literaturu pro děti z roku 1907, Rudyard Kipling (1865-1936). Druhý jeho pobyt spadá do 

posledního roku jeho života - do roku 1935. Do Mariánských Lázní přijel spolu s manželkou a dcerou v srpnu 

1935 a v hotelu GOLF pobývali 32 dnů. Kipling byl golfovým hřištěm nadšen a stal se členem golfového klubu. 

Vyvrcholením sezóny 1935 byla tři mistrovství, která se všechna hrála na mariánskolázeňském hřišti. Poprvé v 

historii československého golfu bylo uspořádáno Otevřené mistrovství ČSR na rány za účasti nejlepších 

evropských profesionálů. V mistrovství zvítězil Skot Mark Seymour před Angličany Arthurem Leesem, který jako 

bývalý místní profesionál Mariánské Lázně dobře znal, a legendárním Henry Cottonem, vítězem British Open 

1934. Z amatérů se v mistrovství nej-lépe umístil Angličan H.C.Bentley. V roce 1937 se Otevřené mistrovství 

ČSR, které předcházelo amatérskému, konalo v Marián-ských Lázních. Do soutěže se přihlásilo 18 profesionálů a 

14 amatérů. Mezi přihlášenými byl též britský profesionál Henry Cotton, který v roce 1937 získal své druhé 

vítězství na British Open a byl považován za nejlepšího hráče světa. Své pověsti nezůstal nic dlužen a v 

mistrovství zvítězil. 

Dalších 50 let bylo jen díky nezměrnému úsilí všech golfistů hřiště zachováno a je pro nás lepší si připomenout ty 

světlejší okamžiky. Po roce 1968 se podařilo naší národní reprezentaci,která byla tvořena převážně z členů 

našeho klubu se zúčastnit několika mezinárodních mistrovství. Klub měl kontakt v 70. a 80. létech s evropským 

golfem pouze při mezinárodních mistrovstvích. 

První významnou událostí golfového klubu v jeho poválečné historii byloMistrovství Evropy junior ů družstev v 

roce 1978 . Do té doby to byla zároveň i největší událost v historii československého golfu. Bylo to vůbec poprvé, 

co se takováto soutěž odehrála v některé ze zemí východního bloku. V rámci příprav na toto mistrovství byly 

přebudovány nevyhovující jamky č.2 a č.3. Při tomto ME jsme se poprvé setkali s mladými hráči, kteří později 

nejenže hráli turnaje PGA Evropean Volvo Tour, nýbrž jeden z nich, R.Rafferty, úspěšně zakončil své působení 

při PGA Volvo Tour v Mariánských Lázních v roce 1995 svým děleným třetím místem. 

Druhou zásadní amatérskou událostí, bylo Mistrovství Evropy družstev mužů v r. 1993, kvůli které došlo k 

přestavbě historické klubovny a vybudování kompletního zázemí. Za pomoci I. Raise a Ch. Stadlera došlo k 

částečné úpravě hřiště (jeho prodloužení, nová odpaliště, bunkry, vodní překážky). 

Golf Club Mariánské Lázně několikrát prokázal své kvality při golfových akcích mimořádného významu. Je nám 

ctí, že se proto mohl stát opakovaně místem konání profesionálních turnajů evropské tour. 

  

EXHIBICE PROFESIONÁLNÍHO GOLFU `93 

Na začátku cesty ke světovému golfu stál exhibiční turnaj, kterého se zúčastnily hvězdy světového golfu - Ian 

Woosnam, Marc McNulty, Frank Nobilo, Roger Davis a Robert Allenby. „Máte nádherné hřiště a hodně golfových 

nadšenců - to je záruka, že se sem budeme určitě vracet" prohlásil na tiskové konferenci v Mariánských Lázních 

Ian Woosnam, malý muž z Walesu, který patří k největším golfistům na světě. Jeho slova se vyplnila již příštím 

rokem. 

CHEMAPOL TROPHY CZECH OPEN `94 

Stal se prvním profesionálním turnajem séria PGA Volvo Tour ve východní Evropě. Měl dotaci 500 000 liber a byl 

zařazen do kvalifikace na Ryder Cup. Největšími hvězdami byli Němec Bernhard Langer, dvacetinásobný mistr 

země, ale hlavně dvojnásobný šampion US Masters, legendární Španěl Seve Ballesteros, Skot Sandy Lyle, 

Španěl Miguel Agel Jimenez, Australan Robert Allenby, Skot Sam Torrance, Novozélanďan Frank Nobilo či 



Ronan Rafferty ze Severního Irska. Ballesteros na začátku turnaje řekl "Hřiště je vynikající, ale zároveň obtížné. 

Na turnaj už se moc těším, jen ať nám dá Bůh přece jen lepší počasí". Diváci jistě nezapomenou, jakým 

neopakovatelným zážitkem byl tento turnaj, přestože počasí golfové hře rozhodně nepřálo. Vítězem se stal Švéd 

Per-Ulrik Johansson s výkonem 237 (-11) ran, druhý byl jeho krajan Eriksson s 240 (-8) a třetí Nobilo s 

Claydonem 241 (-7). 

CHEMAPOL TROPHY CZECH OPEN `95 

Díky úspěšné organizaci prvního ročníku mohl být druhý ročník organizován již v ideálním srpnovém termínu. 

Opět se soutěžilo o kvalifikaci do Ryder Cupu. Podle předchozího žebříčku Volvo Order of Merit byli z první 

dvacítky v Mariánských Lázních třetí Ital Rocca, čtvrtý Sam Torrance, sedmý Ir Walton, osmý Angličan Gilford, 

devátý Angličan James, třináctý Španěl Rivero, čtrnáctý Deren Clarke se Severního Irska, Angličan Lane byl do 

té doby v žebříčku patnáctý, Švéd Fulke šestnáctý, Angličan Claydon sedmnáctý, Švéd Forsbrand osmnáctý, 

Angličan Clark devatenáctý a Němec Struver dvacátý. Vítězem se stal neočekávaně Američan Peter Teravainen 

výkonem 268 (-16). Na druhém místě Angličan Clark 269 (-15), na třetím pak Rafferty a Hedblom 271 (-13). 

Turnaj měl výbornou úroveň. Je třeba zdůraznit, že se stal pravděpodobně historicky nejsledovanějším 

sportovním přenosem z České Republiky, sledovanost byla odhadnuta na téměř půl miliardy diváků. 

CHEMAPOL TROPHY CZECH OPEN `96 

Stejně jako předchozí ročník měl turnaj Czech Open `96 jednu z nejvyšších dotací v Evropě. Vítězem se stal 

sympatický angličan Jonathan Lomas součtem 272. Druhý byl švéd Daniel Chopra, 273 a třetí španěl Domingo 

Hospital, 274. Také v tomto roce přijal pozvání k účasti legenda světového tenisu Ivan Lendl, jehož působení v 

profesionálním golfu je pro zdejší diváky poutavým zpestřením. 

DRESDNER BANK FINÁLE 

Za účasti významných osobností mezinárodního politického kulturního a sportovního života se Golf Club 

Mariánské Lázně podílí na organizaci tohoto prestižního turnaje. Metternich Cup  - totéž lze říci o dalším turnaji 

vysoké sportovní i společenské úrovně, který je v Mariánských Lázních pořádán k všestranné spokojenosti 

pořadatelů i účastníků. 

MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV SENIORŮ 2001 

- proběhlo úspěšně 25.-29. června 2001. 

ANGLICKÝ KRÁLOVSKÝ TITUL 2003 A KRÁLOVSKÁ NÁVŠT ĚVA 2005 

Nesporným vyvrcholením historie klubu je získání práva užívat titul Royal Golf Club velkorysým rozhodnutím 

britské královny Alžběty II. O dva roky později, v roce oslav stého výročí založení klubu, klub nadšeně přivítal 

Jeho královskou Výsost prince Edwarda, hraběte z Wessexu. 

ST. ANDREWS & JACQUES LEGLISE TROPHIES 2006 

V roce 2006 nám bylo ctí hostit St. Andrews and Jacque Leglise trophies, utkání nejlepších amaterských hráčů a 

juniorů evropského kontinentu proti nejlepším amatérům Velké Británie. Tato mimořádná událost dovolila 

nahlédnout do budoucnosti evropského vrcholového golfu, mnozí z účastníků dnes dosahují výjmečných 

úspěchů. Hope to see you again in Marienbad, Rory McIlroy ! 



 

 
Hřiště v 60tích Letech  
 


