
 

 

 

HOSTIVICKÁ 
 

SOKOLOVNA 
 

 
 
 

Přehled stavebního vývoje 
 
 
 
 

Zpracoval: Jiří Kučera 
 

Hostivice, leden 2011 
 



HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA 
Přehled stavebního vývoje  2 
 

 

Původní podoba Sokolovny 
Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol Hostivice v roce 1922. 

Tvořil ji hlavní sál, na severní straně byt sokolníka, malý sál a zázemí a po obou stranách 
sálu přístavky skladů. Konstrukce celé stavby byla hrázděná. Hlavní vstup byl z Tyršovy 
ulice v ose sálu. 

V Sokolovně se od počátku provozu provozovalo kino. Pravděpodobně ještě před 
přestavbou v 50. letech byl vybudován samostatný vstup do promítací kabiny po schodech 
z východní strany. 

Na východní straně navazovala na Sokolovnu letní cvičiště. V severní části, při 
Tyršově ulici, byla v roce 1926 vysazena alej stromů, pod ní následovala v několika 
výškových úrovních hřiště k různým účelům až k ulici Čsl. armády.  

V roce 1932 byl v rohu u křižovatky ulic Tyršovy a Sokolské postaven pomník 
M. Tyrše, za 2. světové války zbořený. Na místě se do současnosti zachoval jen základ 
pomníku. 
 

 
Sokolovna na pohlednici vydané v roce 1924 z Jiráskovy ulice, v pohledu od ulice Čsl. armády. Vlevo vzadu 
budova vojenských kasáren 
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Sokolovna na pohlednici vydané v roce 1923 z Jiráskovy ulice, v pohledu od Žižkovy ulice 
 

 
Sokolovna od křižovatky Tyršovy a Sokolské ulice, přes letní cvičiště. Fotografie pochází asi z přelomu 
20. a 30. let, již jsou zde vysazené stromy 
 



HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA 
Přehled stavebního vývoje  4 
 

 

 
Část sálu a jeviště při koncertu Bendla v roce 1941 
 

 
Tyršův pomník v rohu u křižovatky ulic Sokolské a Tyršovy ve 30. letech 20. století 
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Snímky ze sokolského cvičení 15. května 1932 ukazují uspořádání severní části letního cvičiště. Na spodním 
snímku jsou vidět stupně pro publikum a vzadu Tyršův pomník 
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Přestavba sálu v 50. letech 
V roce 1952 byla dokončena přestavba Sokolovny. Sál byl rozšířen přístavbou přísálí 

po obou stranách sálu a v čele vznikla vpravo nová místnost (dočasně byt správce, nyní 
klubovna Sokola) a vlevo nářaďovna. Na vstup z Jiráskovy ulice byla navázána po levé 
straně nová klubovna (místnost, kde nyní probíhají volby). Budova byla prodloužena 
i jižním směrem, kde se rozšířilo jeviště. Jako materiál byly použity cihly z bourané továrny 
v pohraničí. Severní část s bytem sokolníka a dalším zázemím zůstala při této přestavbě 
beze změny. 
 

 
Přístavba Sokolovny po dokončení hrubé stavby a osazení oken 
 

 
Přístavba Sokolovny před omítnutím. Zázemí v severní části zůstalo dosud beze změny 
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Snímky ze slavnostního otevření Sokolovny po rekonstrukci ukazují přestavěné (prodloužené) jeviště a nový 
balkon na protější straně. V sále se topilo v kamnech ve všech čtyřech rozích 
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Sokolovna v lednu 1968 z křižovatky Jiráskovy a Tyršovy ulice a čelně z Tyršovy ulice 
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Sokolovna v lednu 1968 z letního cvičiště – již přestavěný severní přístavek se samostatným schodištěm do 
promítací kabiny a celkový pohled 
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Přestavba zázemí v 70. letech 
V 70. letech byla zcela zbořena a znovu postavena severní část budovy. Byl upraven 

předprostor mezi klubovnou a původní (nyní prakticky nepoužívanou) výdejnou 
občerstvení, byly nové postaveny záchody a sprchy, byt správce a další klubovna.  

Před touto přestavbou již bylo vytápění Sokolovny přebudováno na ústřední topení 
s kotelnou v přístavku vedle nářaďovny. V 90. letech pak byl nový kotel umístěn vedle 
bytu správce a původní kotelna se nepoužívá. 
 

 
 

 
Sokolovna po zbořené původní severní části v 70. letech 
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Výstavba nového zázemí v severní části Sokolovny, 70. léta 


