
Vznik golfového hřiště v Klánovicích měl svůj původ ve zrušení nájmu Golf Clubu
Praha po deseti letech od svého založení z pozemků dnešní Motolské nemocnice v 
pražském Motole. Představitelé klubu hledali dlouho, až našli lesy v Klánovicích. 
Baron Lichtenstein daroval cca 90 hektarů lesa, baron Ringhoffer - náruživý golfista z 
Velkých Popovic - se postaral o strojní park a paní Havránková, nadšená golfistka a 
vlídná a značně majetná osoba, sehnala další mecenáše (dnešní sponzory). Mezi nimi 
byl i Jan Masaryk. Ihned se začalo pracovat a budovat. V roce 1937 byla postavena 
klubovna a k ní byla převezena z Motola tamní stará dřevěná klubovna. Na jaře 2007  
se původní dřevěná motolská klubovna musela zbourat, protože už byla zcela 
zdevastovaná. Zato hlavní klubovna byla péčí Forest Golfu Klánovice nyní opravena, 
částečně zmodernizována, dostavěna terasa. Původní architektonický výraz zůstal 
zachován a ten po obnově spolu s patinou na dnes sedmdesátiletém objektu 
zasazeném v lesní zeleni vyniká v nebývalé kráse.

Golfová klubovna v 
Motole na pozemku, 
ze kterého musela 
ustoupit nemocnici. 
Byla proto jako p ře-
bytečná přestěhová-
na do Klánovic a 
začala soužit jako 
caddiehouse.

Golf v Klánovicích

Stará klubovna v Motole v roce 1926



Hojná ú čast vybrané spole čnosti na h řišti v Motole, které fungovalo od roku 1926 do roku 1936, než se 
přestěhovalo do Klánovic. Dnes roste po čet hřišť i golfist ů nebývalým tempem a golf je sportem pro 
každého.



Plán osmnáctijamkového golfového hřiště v Klánovi-
cích od inženýra Josefa Charváta. Po dokončení devíti 
jamek se začalo hrát. Nejenže se nepokračovalo, ale 
všechny hotové fairwaye byly na počátku padesátých 
letech rozorány. Komunistický režim označil golf za 
buržoazní sport.  



Tuto původně motolskou klubovnu, novou velkou klubovnu a 3 ha pozemků převzalo ČSTV pro soustředění sportovců. 



Za války N ěmci zabrali klubovnu a t ři nejbližší jamky. Našim golfist ům poskytl p řístřešek pro uložení holí a jako zázemí
pan Truhlá ř v Nových Dvorech. Mohli tak hrát alespo ň na zadních jamkách. V padesátých letech komunisté h řiště
rozorali a zlikvidovali. Na snímku naho ře jsou historické Nové Dvory a na druhém nyn ější stav probíhající rekon-
strukce novým majitelem. 
Po sametové revoluci Golf Club Praha požádal o vrácen í klubovny a p řilehlých pozemk ů. Nebyl však schopen sám 
provést obnovu a nenašel k tomu ani partnera.  Klub ovna dál chátrala a h řiště zůstávalo osi řelé a zarůstalo dál stromy 
z náletu. N ěkdo ke všemu ješt ě zapálil t ělocvi čnu v blízkosti klubovny.
V roce 2005 koupil klubovny a vedlejší pozemky Fores tgolf Resort Praha, a.s. s cílem obnovit funkci klub ovny, obnovit 
devět jamek a p řispět i k revitalizaci navazujících poškozených prvk ů lesní infrastruktury. P řesto, že fairwaye jsou 
zarostlé p řevážně náletem, nový investor nahradí plochu h řiště novou výsadbou.
Byl vybudován driving range,  puttingreen a na zachov ané první jamce chipinggreen. Otevírálo se 30. června 2006 pro 
veřejnost. O prázdninách byla zorganizována Letní prázd ninová škola pro d ěti ve v ěku 9 – 16 let s výukou golfu, 
dalšími sportovními aktivitami, vycházkami v lese a  angli čtinou. 
Krásn ě zařízené prostory restaurace v četně venkovní terasy jsou hojn ě navšt ěvovány hosty. Konají se zde obchodní
schůzky, různé oslavy, svatby. Jsou po řádány ve čery se speciálním programem, každou ned ěli je plno host ů na 
brunchi. 
Stále více lidí se denn ě chodí u čit hrát golf. 30. června 2007 byla oslava prvního roku od zahájení prov ozu.  Promítání
fotografií Tomáše Hradeckého po řizovaných v areálu denn ě ukázalo nesmírn ě bohatý provoz ve znovuoživeném
areálu.



Smutný pohled na původní motolskou klubovnu, která už dosloužila.


