
Sokol Hodonín – historie sokolovny 

Počátky cvičení 
V roce 1872 byl založen Sokol Hodonín. Začínal v hostinci U Lakenauera, kde měl svou spolkovou 

místnost. V létě se cvičilo na zahradě, v zimě v zadní místnosti domu. 
V roce 1884 se nepravidelně cvičilo v místnostech domu p. Fuňáka, hlavní činnost ale byly nedělní 

výlety a národní slavnosti. 
V roce 1886 Občanská záložna, která zaměstnávala české úředníky a mezi nimi i pozdější 

nejvýznamnější členy Sokola, postavila Besední dům. Sokol tam měl svou tělocvičnu, sál a další místnosti. 
Zakoupeno nářadí, jsou stálí cvičitelé a cvičení je pravidelné. Jednota měla až 100 dospělých členů 

V roce 1894 byla postavena Matiční reálka. Sokol dostal povolení cvičit také v tělocvičně reálky, za 
opatření potřebného nářadí a jeho údržbu. 
 
Družstvo pro postavení tělocvičny 

V roce 1907 bylo ustanoveno družstvo pro postavení tělocvičny a zakoupen pozemek na Dílech. Na 
zahájení stavby sokolovny ale nebylo dostatek peněz.  
První světová válka přerušila všechny plány. 

V roce 1921 získala jednota výměnou za pozemek na Dílech staveniště u Domu umělců (dnes je tam 
poliklinika) o výměře 1100 m2 na stavbu sokolovny. 
Dále zakoupila pozemek na Haltýřích o výměře 25 000 m2 na výstavbu stadionu.  Ze zbylých peněz buduje ještě 
cvičiště u Červených domků s tribunou k pořádání oslav, sletů a závodů. 
 
Stavba Sokolovny 

V roce 1924 bylo rozhodnuto postavit stadion na břehu řeky Moravy U mlýnů. Dále, že se prodá 
staveniště u Domu umělců  a sokolovna se postaví u stadionu, rekonstrukcí sýpky. 

V roce 1926 při plánování sokolovny se zjistilo, že sýpka je nepoužitelná. Podařilo se ji vyměnit za 
pozemek, kde dnes sokolovna stojí.  

V roce 1927 bylo rozhodnuto o stavbě a vybrán návrh, plánující dva cvičební a víceúčelové sály 
v přízemí a jeden v prvním patře.  

3.7.1928 byl slavnostně položen základní kámen, 23.7.1928 bylo vydáno stavební povolení. 
 
Dvě fotografie z historického alba o stavbě sokolovny z archivu Sokola Hodonín :  
 

 
 
V průběhu stavby došlo ještě k několika změnám v projektu, ale 9.6.1930 byla sokolovna předána do 
používání. 



Slavnostní otevření sokolovny 
 

 
 
19.12.1932 je sokolovna již zcela dobudována, vybavena tělocvičným nářadím ale hlavně bylo provedeno 
vyúčtování sokolovny, již bez dluhů a závazků. 

 



Sokolovna v roce 1945 : 
 V době války používala sokolovnu německá armáda. Po osvobození byla budova zdevastovaná, okna 
rozbitá, vybavení rozkradené. 
 Stálo mnoho úsilí a peněz obnovit sokolovnu do použitelného stavu. 
 
Přístavba druhého patra : 
 Po roce 1948 vlastnila sokolovnu TJ Slovan Hodonín. V roce 1986 byl zpracován projekt nástavby a 
v roce 1988 byly zahájeny práce. 
 15.října 1991 převzal sokolovnu zpět do vlastnictví Sokol, který stavbu dokončil.  
 
Sokolovna 2008 – zateplení, výměna oken : 
V roce 2008-2009 byla provedena výměna oken, zateplení a další související opravy. 
Uznatelné náklady na projekt úspory energií a snížení emisí 6 341 000,-  byly hrazeny takto : 
4 851 000,- Kč   dotace EU 
856 000,- Kč   dotace SFŽP 
634 000,- Kč  Sokol Hodonín 
dále náklady na opravy mimo projekt 866 000,- Kč  Sokol Hodonín 
Sokol Hodonín náklady platil z půjčky 1 500 000,- Kč , poslední splátka duben 2015 
 

 
 
Sokolovna 2012 – fotovoltaika 
V roce 2012 Sokol Hodonín pořídil vlastní „sluneční elektrárnu“ 
Náklady hrazeny půjčkou 1 milion, splátky do konce roku 2019 
 

 
 
 
 
 



Sokolovna dnes : 
 
 

Pohled z ulice : 
 

 
 

Vnitřní prostory : 
 
     velká tělocvična :                                                                      malá tělocvična 
 

 
 
 zrcadlový nebo také sloupový sál :                                       tělocvična zápasníků : 
 

 
 
 



Herny kulečníku : 
 
 Billiard :                                                                                        pooll : 

 
 
           Posilovna :                                                                                      a důležitá součást : klubovna 
 

 
 
 
V klubovně jsou také vystaveny historické prapory sokola Sokola Hodonín 
 
Nejstarší zachovalý prapor je z roku 1885 :                           druhý historický prapor z roku 1894 : 
 

 
 
Jsme rádi, že se nám daří naši sokolovnu udržovat ve velmi dobrém stavu, a že je celý týden dopoledne, 
odpoledne i večer, a také většinu víkendů využívána Hodonínskými Sokoly pro cvičení i ostatní akce. 


