
Tyršův dům
Největší stavbou a investicí Československé obce sokolské bylo vybudování 
víceúčelového, reprezentativního komplexu v centru Prahy - Tyršova domu. 
V roce 1921 zakoupilo vedení Sokola od pražské obce Michnův palác a vypsalo 
veřejnou soutěž na projekt jeho přestavby. Vítězný projekt architekta Františka 
Krásného počítal s umístěním sokolské administrativy, nakladatelství, restaurace 
a sokolského muzea. Nově vyrostla budova tělocvičny, bazén a ubytovna pro 
posluchače cvičitelských a vzdělávacích škol. Slavnostním otevřením výstavba 
Tyršova domu neskončila. Už v polovině února 1926 zahájil provoz hotel Sokolský 
domov a stavební úpravy pokračovaly až do 2. světové války. Stavbu Tyršova domu, 
v ceně 25 milionů korun, financovalo vedení Československé obce sokolské ze 
zisku VII. všesokolského sletu, příspěvků jednot, darů peněžních ústavů, státní 
dotace a výtěžků věcné loterie. Značný finanční přínos hospodaření Československé 
obce sokolské představovalo zejména pořádání sletů. Ke sletovým ziskům přispěla 
skutečnost, že účastníci sletu nesli veškeré náklady spojené s dopravou a pobytem 
a navíc všichni členové museli odvést sletovou daň ve výši 10 Kč na hlavu. Sokolská 
obec se také věnovala vlastnímu podnikání: hotel Sokolský domov, plovárna, 
nakladatelství a od roku 1927 vydávání rodinného týdeníku Jas.

1.		Tělocvična	Tyršova	domu	byla	v	době	svého	vzniku	rozměrem	60	x	18	m	evropským	
	 	unikátem
2.		Slavnostní	otevření	Tyršova	domu	se	konalo	ve	dnech	23.	a	24.	5.	1925	
	 	za	účasti	T.	G.	Masaryka,	Edvarda	Beneše,	pražského	primátora	Karla	Baxy	a	dalších
	 	osobností
3.		Slavnostní	zdravici	přednesl	starosta	Československé	obce	sokolské	Josef	Scheiner
4.		Otevření	Tyršova	domu	se	zúčastnily	delegace	sokolů	celého	světa
5.		Tyršův	dům	se	stal	záhy	centrem	sokolského	života.	Tělocvičny	i	venkovní	prostory	
	 	patřily	cvičencům.	Na	bradlech	cvičí	František	Pecháček

Tyrš’s House
Building a multi-purpose, representative complex in the centre of Prague – Tyrš’s 
House – was the largest construction and investment of the Czechoslovak Sokol 
Society. In 1921, the Sokol management purchased the Michna Palace from the 
Prague Community and announced a public procurement for the reconstruction 
project. The winning project by architect František Krásný included the Sokol 
administration, a publishing house, a restaurant and a Sokol museum. The current 
building was expanded by a gymnasium, pool and a lodging house for students of 
sports and educational schools. The construction of Tyrš’s House did not end with 
its ceremonial opening. The Sokolský domov hotel started operation in mid-February 
1926, and the structural adjustments continued until WWII. The construction of 
Tyrš’s House cost 25 million crowns and was financed by the management of the 
Czechoslovak Sokol Society from the profit of Sokol Slet VII, contributions from 
unions, donations from banks, state subsidies, and lottery receipts. The organisation 
of Slet festivals represented a substantial financial contribution to the management 
of the Czechoslovak Sokol Society. The fact that the participants of Slet bore all 
the costs related to transport and housing contributed to Slet profits. Moreover, all 
members had to pay a Slet tax of CZK 10 per person. The Sokol Society also ran its 
own businesses: the Sokolský domov hotel, swimming pool, publishing house, and 
its own family weekly called Jas since 1927.

1.		Tyrš’s	House	gymnasium	measuring	60	x	18	m	was	unique	in	Europe	at	its	time
2.		Tyrš’s	House	was	opened	on	23	and	24	May	1925	in	the	presence	of	T.	G.	Masaryk,	
	 	Edvard	Beneš,	Karl	Baxa,	Mayor	of	Prague,	and	other	personages
3.		Josef	Scheiner,	the	Mayor	of	the	Czechoslovak	Sokol	Society,	delivered	the	address
4.		Global	Sokol	delegations	attended	the	opening	of	Tyrš’s	House	
5.		Tyrš’s	House	soon	became	the	centre	of	Sokol	life.	The	gymnasium	and	outdoor	
	 	premises	were	used	by	athletes.	František	Pecháček	is	training	on	bars
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