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Puvodní plán hrište 1925 
dle návrhu Fr. Ringhoera

Plán hrište po rekonstrukci 1935 dle projektu Ing. J. Charváta
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Skica zkrácení hrište 1935 
Návrh G. Wilsona

Skica zkrácení hrište 1935 
Návrh Ing. J. Charváta
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Motolská krajina od západu, 1937 - v popředí Richtrův pivovar čp. 9, vlevo Motolský dvur čp. 4 - 5,  
na obzoru - od středu - usedlost Šafránka, Lupusová nemocnice a kolonie Homolka, za níž jsou patrny bunkery Starého hřište ...
Totéž území od východu, 1935 - v popředí bývalá cihelna Kotlárka čp. 117, na obzoru usedlost Šafránka a níže kolonie Homolka.
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Od jihu, 1937 - v popředí žel. zastávka Stodůlky, uprostřed kolonie Hliník a Homolka, vpravo od krajních domu (U Hrušky) Staré
hřište a nad ním Lupusový ústav TGM - nemocnice, kvůli níž bylo hřište výrazně zkráceno.
Ze severu, 1933 - v popředí Plzeňská silnice, v protisvahu vojenské baráky a cesta v trase Bucharovy ulice (podél Nového hrište).
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Lupusový ústav TGM (dnes LDN a infekcní odd. FNM), kvůli kterému bylo hřište v r. 1935 zkráceno, byl postaven v r. 1936 jako 
první z pavilonů budoucího universitního areálu z podnětu presidenta - i díky jeho soukromému daru 3,1 mil. Kč (foto 1937).  
Na studii z r. 1937 (architekti Černý-Ossendorf-Vacek) je Masarykovu nemocnici v panoramatu videt jako světlý objekt zcela  
vpravo. V popředí Plzeňská ulice s rozestavenou motolskou tramvajovou vozovnou (vlevo dole).

Na místě klubovny (na snímku z r. 1931 slavnostně vyzdobené k I. utkání GCP vers. GKL) vyrostla v r. 1940 Sokolovna (foto 2010)
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Letecký snímek z r. 1938 (z archivu VGHÚ Dobruška) zachytil hřište rok po ukoncení cinnosti GCP v Motole. Na severu usedlost 
Šafránka, velký svetlý objekt v centru je Lupusový ústav TGM. Mezi kolonií Homolka a hřbitovem Kotlárka jsou patrny bunkery 
Starého hrište. Na ortofotomapě z r. 2008 hriště zastavěno sídlištěm, Klinikou dětské onkologie FNM a Nemocnicí na Homolce.
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