Strahovský stadion
Po skončení VII. všesokolského sletu požadovalo vedení Československé obce
sokolské po vládě, aby Sokolu i ostatním tělovýchovným organizacím vybudovala
stálý prostor pro hromadná tělocvičná vystoupení. Představitelé státu sokolům
vyhověli a volba padla na lokalitu tzv. strahovských lomů. Ta byla sice pro výstavbu
velké plochy nevhodná, ale rozhodlo, že majitelem pozemků byla pražská obec, která
je v červnu 1925 propůjčila státu na 80 let pod podmínkou, že budou využívány
k tělovýchovným účelům. Již v srpnu byly zahájeny zemní práce, které postupně
stály ve 20. letech státní pokladnu 15 milionů korun, inženýrské sítě zavedené na
účet pražské obce, představovaly investici 8 milionů. V průběhu 9 měsíců vznikl
stadion schopný pojmout 14 000 cvičenců a 130 000 diváků.
VIII. všesokolský slet se tak poprvé mohl konat na nově upravené ploše na Strahově
ve dnech 26. června až 6. července 1926. Na sletu cvičilo 24 802 mužů, 17 125 žen,
16 264 dorostenců, 14 076 dorostenek, 6 680 žákyň a 5 784 žáků. Kvůli sletovým
slavnostem přijelo do Prahy na 800 000 návštěvníků a mezi diváky opět nechyběly
osobnosti politického a společenského života v čele s T. G. Masarykem. V rámci sletu
se konaly závody v atletických vícebojích, plavání, hrách a v lednu poprvé také
v lyžování. Na pořad sletových slavností byly zařazeny 2. hry středoškolské mládeže.
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Mohutná stavba dřevěného stadionu vyrostla na Strahově na jaře 1926
Výstavbě stadionu předcházely náročné zemní práce
Prezident Masaryk si nové strahovské sletiště prohlédl při projížďce na koni
Zájem veřejnosti o VIII. všesokolský slet byl obrovský
V průběhu 30. let pokračovala výstavba stadionu. Stát na Strahově postupně
vybudoval jak dřevěné tak obří betonové tribuny
6. Autor návrhu Strahovského stadionu Ing. Ludvík Čížek

Strahov Stadium
When Sokol Slet VII ended, the management of the Czechoslovak Sokol Society
demanded that the government build permanent premises for collective sports
performances for Sokol and other sports organisations. The state representative
agreed and chose the location of the Strahov open pits. The area was not suitable
for large-scale construction, but the decisive fact was that the owner was the Prague
Community that lent it to the state in June 1925 for 80 years provided that the area
was used for sports purposes. The excavation works were launched in August that
year. The government paid 15 million crowns throughout the 1920s, and engineering
communications and service pipelines installed at the cost of the Prague Community
amounted to 8 million crowns. Over nine months, a stadium with a capacity of
14,000 athletes and 130,000 spectators was built.
For the first time, Sokol Slet VIII was organised at the newly prepared area in
Strahov from 26 June to 6 July 1926. 24,802 men, 17,125 women, 16,264 juniors –
boys, 14,076 juniors – girls, 6,680 pupils – girls and 5,784 pupils – boys, performed.
800,000 visitors came to Prague for the Slet festivities, including personages from
political and social life, led by T. G. Masaryk. Competitions were organised within
the Slet – athletics, swimming, games, and for the first time also skiing in January.
Second Games of Secondary School Youth were added to the programme of the Slet
festival.
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The massive construction of the wooden stadium at Strahov in spring 1926
Intensive excavation works preceded the construction
President Masaryk touring the new Strahov Slet premises
Public interest in Sokol Slet VIII was enormous
In the 1930s, the construction of the stadium continued. The state later built both
wooden and massive concrete platforms at Strahov
6. Ing. Ludvík Čížek, author of the Strahov Stadium design
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