
Hasičské proměny
1878–2018

Sbor dobrovolných hasičů Křivsoudov v roce 1913, kdy se v Křivsoudově konal s velkou slávou sjezd Ledečské župy. 
Sbor měl za sebou již 35 let bohaté činnosti.



Jména velitelů z archivních záznamů:
Augustin Kahles, č. p. 2
František Kouba, č. p. 50
Josef Petrides, č. p. 14
František Pitrák, č. p.23
Jan Tulach, č. p. 71
Josef Kamarýt, č. p. 50
Jiří Vorel, č. p. 39
František Toula, č. p. 34
František Míčka, č. p. 7
Antonín Zubec, č. p. 142
Karel Hořejš, č. p. 33
Josef Rýva, č. p. 164
Miroslav Kovařík, č. p. 154 

Vážení spoluobčané, 

Sbor dobrovolných hasičů v Křivsoudově v roce 2018 oslavuje 140. výročí svého založení. Hasičská 
kronika uchovala detailní informace a události, které by se neměly zapomenout. Připomeňme si, že 
sbor existuje již třetí století a zakladatelé mohou být hrdi na své nástupce, kteří prapor sboru nesou 
ve svých rukou dál a jednou jej předají dalším generacím.
V členské základně se za tu dobu vystřídaly celé generace, někteří zažily dvě světové války a příchody 
i odchody totalitních režimů. Sbor prošel přirozenou modernizací techniky, výstroje i technologií 
a stále posiluje svou akceschopnost ve prospěch městyse Křivsoudov. 
Buďme hrdi na svůj Sbor dobrovolných hasičů, který se k odkazu svých předků s úctou hlásí 
a nikdy jej nezklame.

Ladislav Vacek
starosta SDH

Historie
Sbor dobrovolných hasičů v Křivsoudově byl založen 
v roce 1878. Stalo se tak šestnáct let po založení prv-
ního sboru v Čechách. Aktivní činnost zahájili až roku 
1880, po schválení spolkových stanov. Zakládajících 
členů bylo 26, prvním starostou se stal Augustin 
Kahles a velitelem jednotky František Novotný. 
Ve výbavě měli jednu čtyřkolovou ruční stříkačku, 
čtyři malé ruční stříkačky a pár lněných věder. S touto 
výzbrojí vyráželi do bojů s ohněm. Záznamy o požá-
rech se evidovaly až od roku 1897, přesto je známo, 
že zásahů bylo do konce století více než sedmdesát 
v obci i mimo ni.



Popis praporu
Rozměry praporu, zpracování a materiál: 200 × 130 cm, vyšívaný na sametové látce.

Vyobrazení lícové a rubové strany
Líc: Na červené ploše uprostřed našitý na plátně namalovaný barevný obraz patrona hasičů sv. Floriána (viditelný 
ze dvou třetin) oválného tvaru, který je zlatavě orámovaný. Bez dalších nápisů.
Rub: Na červené ploše uprostřed našitý na plátně namalovaný barevný obraz oválného tvaru, který je zlatavě 
orámovaný. Na obraze je na modré ploše vymalován hasičský emblém tvořený černou hasičskou přilbou 
z počátků sborů, pod ní zavěšené smotané Iano, za ním zkřížené sekyrky různých tvarů a vodorovně žebřík, vše 
v přirozených barvách. Jinak plocha praporu bez dalších nápisů.
Lemování praporu: Obšit zlatavou šňůrou se zlatavými třásněmi po obvodu, mimo strany u žerdi.

Stuhy k praporu
Prapor má tři stuhy, červenou a bílou jednostranně vyšívané, na červené nápis zlatavým písmem ,,SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“ a na bílé rovněž zlatavými písmeny ,,KŘIVSOUDOV 1882“. Třetí stuha byla 
na prapor umístěna v letošním roce při oslavách 100. výročí Československé republiky v Brně.

Současné umístění a uložení praporu
Prapor je upevněn na žerdi a uložen na Obecním úřadě, používán je při slavnostních příležitostech.

Sborový prapor
Sborový prapor byl zakoupen v roce 1882. Na jeho pořízení zaplatil každý člen 1 zlatý a 60 krejcarů, což je 
důkazem velkého nadšení pro hasičskou myšlenku. Z dochovaných záznamů víme, že sbor měl v tu dobu 25 
členů. Do padesátých let 20. století byl jediným praporem v tehdejší Ledečské župě, kam Křivsoudov patřil. 
Prvním praporečníkem ustanoven Antonín Zelenka č. p. 9.



Co nám nabízí hasičská kronika
1898
Na svátek Božího Těla 9. června 1989 v 10 hodin, 
když jsme vyšli v průvodu z kostela a došli na náměs-
tí k prvnímu oltáři, bylo voláno „Hoří“. Oheň vyšlehl 
z dřevěného špýchárku Jana Jankovského u školy. 
Nastal poplach, průvod zůstal stát a mnoho lidí s ha-
siči běželi oheň hasiti. Pan farář Nejsvětější Svátosti 
s několika lidmi u prvního oltáře před domem Aloise 
Belady zůstal státi. Jelikož bylo zde dosti lidu, poho-
tově se vrhlo mužstvo s hasiči na oheň a v půl hodině 
jej uhasili. Vyhořel tento dřevěný špýchárek s vedlejší 
kůlnou a celkem velkou cenu to nemělo. Po tří čtvr-
ti hodinové přestávce mohlo se teprve v dalším prů-
vodu pokračovati. Žhář měl v úmyslu nějaký zmatek 
v lidu způsobit, aby ještě někdo přišel k úrazu.
Sotva jsme se z rozčílení trochu uklidnili, vypukl opět 
požár v noci ze 13. na 14. června v domku č. p. 37 
u řezníka Františka Mareše za kostelem a strávil dva 
sousední domky Karla Zelenky č. p. 36 hokynáře 
a Josefa Kšikala č. p. 91. Zlomyslník, jenž založil požár 
u Františka Mareše, učinil tak pro postrach obecen-
stva a pozorovali jsme, že tyto požáry zakládá nějaký 
člověk „blázen“ a byla to pravda jenom, že nebyl ni-
kdy dopaden, tedy „chytrý blázen“.

1894
Hasičský sbor a obecní rada odesílají výkaz v záleži-
tostech hasičských o počtu obyvatelstva dle posled-
ního sčítání lidu, počet a stav obydlených a hospodář-
ských stavení. Pak poměry vodní v obci. Výkaz uvádí, 
že v obci je 124 stavení domovních a 1 088 obyvatel. 
Způsob stavby budov, větší díl z kamene, hospodář-
ské stavení ze dřeva a slámou kryté. Popsání vodních 
zdrojů v obci. Mimo kamenné kašny na náměstí a ně-
kolika studní v soukromých domech žádná jiná jistá 
voda. Nejbližší zdroj jisté vody k hašení 3 km.
Současně vyhotoven výkaz o činnosti sboru dobro-
volných hasičů v Křivsoudově k uvedenému datu. 
Sbor sčítá 30 činných členů. Sbor vydal bez přispění 
obce na účely spolkové 600 zlatých. Sbor provedl 15 
cvičení, schůzi velitelstva a správní rady 8.

Výpis z inventáře ke dni 20. července 1894
Ke stejnému datu podává sbor a obec výpis z inven-
táře. V následujícím popsání.
Movité jmění:
1.  Jedna čtyřkolová stříkačka, 

kterou sbor upotřebuje 300 zl.
2. Čtyři žebříky 6sáhové 6 zl.
3. Dva háky k ohni 3 zl.
4. Pět svítilen k osvětlování 30 zl.
Nemovité jmění:
5. Zakoupený obecní dům č. 1 2 000 zl.
6.  Obecní pozemky – role – luka, 

pastviny a lesy 17 160 zl. 78 kr.
V sumě 19 499 zlatých 78 krejcarů

1898
Dne 2. července vyhořely staré chlévy a kůlna v hos-
podě Isodora Steina v Křivsoudově č. p. 69 a ještě ten-
to oheň nebyl docela uhašen, vypuknul jiný ve stodo-
le Jana Zelenky dlouhého č. p. 9. Oba tyto ohně byly 
od jednoho pachatele založeny. Stodola Jana Zelenky 
stála o samotě a byla velmi sešlá a proti ohni nijak pojiš-
těna. Zde se nechal palič znáti, že jím skutečně je, ale ne-
prozradil se. Když hořelo u Steina, vykřikoval „dlouhý“ 
Zelenka na náměstí u kašny, že si lidi zapalují sami a že 
jeho sešlá stodola jistě neshoří. A netrvalo ani hodinu 
a z jeho stodoly byl prach a popel. Přítomný palič slyšel, 
že se dva sousedé hádají jako slepý v barvách, šel ihned 
zapálit také Zelenky stodolu. Jaká smělost a drzost. 
Jelikož Zelenka tuto teorii často dříve prohlašoval, že si 
lidi zapalují sami a za asekuraci postaví nové. Prohlásil 
to u požáru fabriky na siru dne 22. června. Když jako ha-
sič přispěchal hasit oheň. Tento soused ve skutečnosti 
měl dvě přezdívky, za prvé, Zelenka dlouhý, protože byl 
veliký, dále měl ve zvyku za každým slovem říkat „jako“, 
proto se mu říkalo „Zelenka jako“. Což bylo zdůvodně-
no tím, že v tom čase žilo v Křivsoudově dvanáct rodin 
Zelenků. Přesně opakoval, že jako hoří sama brabeni-
šťata, ale jako jemu sešlá stodola jako neshoří. Palič ho 
tedy sám musel přesvědčit, že tomu tak není.
Jednou hořelo staré, pak zase nové hořelo v přestáv-
kách stále. Stříkačku nedávali hasiči ani do kůlny, ne-
chávali jí stále u kašny pohotově.

1914
O Čechtické pouti 24. července byla vyhlášena vše-
obecná mobilizace branné moci. Do války odešlo 
ihned nebo později patnáct členů sboru, byli to:
Rudolf Tulach, č. p. 133
Josef Vošický, č. p. 22
František Pitrák, č. p. 23
Augustin Melichar, č. p. 83
Josef Kouba, č. p. 17
Josef Krýs, č. p. 54
Karel Petrídes, č. p. 75
Josef Červený, č. p. 84
Karel Hlinka, č. p. 95
František Vošický, č. p. 105
Antonín Novák, č. p. 91
Antonín Novák, č. p. 114
Maxmilián Zelenka, č. p. 6
Jan Burda, č. p. 13
Jan Jeřábek, č. p. 40 

1918
Po skončení 1. světové války a rozpadnutí Rakouského 
mocnářství vzniklo Československo jako samostatný 
stát. Oslavovalo se průvodem s hudbou městem, které-
ho se zúčastnil sbor s praporem nejpočetněji ze všech 
spolků. Na náměstí slavnostní projev pronesl řídící uči-
tel František Sedlák. Všech patnáct členů sboru se šťast-
ně vrátilo domů. Přesto však z obce padlo 17 vojínů.



1930
V neděli 1. června se konala velká oslava výročí zalo-
žení sboru. O této slavnosti přišel nešťastnou náho-
dou o život devatenáctiletý Pavel Červený, syn Josefa 
Červeného, č. p. 84, který byl pokladníkem sboru. 
Zahynul při srážce s osobním autem v nepřehledné 
zatáčce u č. p. 15 ve 12.40 hodin. Jmenovaný nešťast-
ník jel na kole z náměstí dolů. Auto, které řídil zub-
ní lékař Havel z Ledče nad Sázavou, jelo od kostela 
vzhůru k náměstí. U č. p. 15 původní vysoká zeď byla 
v té době o 2 m postavena víc do silnice, takže zde 
byla dosti ostrá a nepřehledná zatáčka.

1943
Činnost sboru se omezila. Jen občas uspořádáno cvi-
čení se stříkačkou u Panského rybníka. V důsledku 
nově nařízeného výcviku požádána obec o přidělení 
dostatečného počtu mužstva. Obec vyhověla a při-
dělila 20 mužů. Někteří z nich byli odkázáni na nu-
cené práce v lese. Na nucené práce v Říši nastoupili 
tři naši členové: Bohumil Matoušek, č. p. 144, Alois 
Burda, č. p. 132, Maximilián Hlinka, č. p. 98. 

1947
Celý sbor se zúčastnil odhalení pamětní desky Boženy 
Vicherkové, rozené Marešové, č. p. 88, umučené ně-
meckými fašisty za ilegální činnost proti říši. Deska 
je umístěna na průčelí sokolovny. Stalo se tak pro-
to, že byla svého času náčelnice Sokola. Dne 2. úno-
ra zemřel poslední z řady zakládajících členů Václav 
Klement, č. p. 86, přes 80 roků stár, svého času vynika-
jící trubač, kterého nám okolní sbory záviděly.

1948
Dne 19. února se konala valná hromada v hostinci 
U Koubů č. p. 32. Byl projednán přípis Zemské ha-
sičské jednoty o účasti třínedělního kurzu pro funk-
cionáře v Dolních Kralovicích. Vysláni Jiří Vorel, Josef 
Mendl a Josef Jeřábek, na dietě obdržel každý 50 Kč. 
Tento rok je provždy poznamenán vítězstvím děl-
nické třídy nad buržoazií. Hasiči mění svůj název 
na požárníky.

1954
V tomto roce kronika připomíná aktivitu členů sboru 
ve školení a také v soutěžích. Byla to doba průkop-
nická a bylo tento rok prvně v okrese Ledeč n/S zalo-
ženo družstvo žen a dorostenek. Tu mělo svou raritu, 
všechny členky byly Marie:
Marie Vilhelmová, č. p. 75
Marie Samohelová, č. p. 48
Marie Pitráková, č. p. 23
Marie Zelenková, č. p. 47
Marie Filipová, č. p. 81
Marie Kučerová, č. p. 130
Marie Klementová, č. p. 86
Marie Tulachová, č. p. 71.

1955
Družstvo žen a dorostenek sklízelo v soutěžích neví-
daný úspěch. Okresní funkcionáři neskrývali radost 
z toho, že tato družstva byla prvá na ledečském okre-
se. Slíbili, že se postarají o to, abychom brzo obdrželi 
požární automobil a v případě požáru nemuseli shá-
nět dopravu stříkačky a mužstva. Funkcionáři sboru 
tento slib vzali vážně a pomocí inzerátů našli auto-
mobil zánovní a v dobrém stavu. Na tomto největší 
zásluhu měl Alois Burda a Antonín Zubec. Když došlo 
k věci, okresním funkcionářům na odboru dopravy 
se zdálo, že takového auta je pro Křivsoudov škoda, 
protože soudruh Jantač příděl auta ovlivnil ve pro-
spěch požárního sboru Dolní Kralovice. Později nám 
bylo přiděleno staré auto značky Buick. Tato skuteč-
nost měla za následek zmrazení činnosti. Produktivní 
a akce schopni cvičitelé se uchýlili do ústraní. Zájem 
o sbor ztratili.

1961
Při technické prohlídce motorových vozidel Do-
pravní inspektorát v Benešově vyřadil nám z pro-
vozu požární automobil značky Buick. Sbor zů-
stal bez auta, škoda ho veliká nebyla, ubylo práce 
na jeho údržbě.

1962
Dne 30. října obdržel náš sbor starší požární automo-
bil Tatra 805 z Mariánských lázní. Členové sboru od-
pracovali mnoho hodin na jeho zvelebení a údržbě. 
Tento rok též byla odkázána částka 100 Kč na sbírku 
pro Alžír.

1970
V důsledku k federálnímu uspořádání našeho státu 
se mění název naší organizace. Místo jednota ČSPO 
na Místní požární sbor. Tento rok byla sboru přiděle-
na stříkačka značky T-12 za 30 000 Kčs, kterou uhradil 
ONV Benešov. Stříkačku nám slavnostně předal okrs-
kový velitel Bohumil Havel z Malé Paseky s přáním, 
abychom ji co nejméně potřebovali. Na sbírku SOS 
vesničky bylo darováno 300 Kč.

1990
Dne 28. května zemřel kronikář Jaroslav Kouba, 
který kroniku hasičského sboru založil v roce 1981 
a psal ji 5 let. Poznatky a informace čerpal z mno-
ha zdrojů, hlavně z kroniky obecní, kterou také 
psal od roku 1946. Hasičskou kroniku nepsal nikdo 
12 let a v roce 2008 se této činnosti ujal jeho syn 
Josef Kouba. Tento rok se také mění název sboru 
opět na hasiče.



60. až 70. léta 20. století sboru



1899 – čtyřkolová stříkačka od firmy Šmejkal Praha
1935 – motorová stříkačka Stratílek
1955 – starší auto Buick
1962 – auto Tatra 805

1970 – motorová stříkačka T-12
1992 – cisterna Škoda RTHP
2011 – dodávkový automobil Fiat Ducato
2012 – zásahový terénní automobil Jeep Cherokee

Technika sboru v letopočtech

Hasiči v současnosti
Členové SDH Křivsoudov pod velením starosty Ladislava Vacka, který je ve funkci od roku 2000 nezahálejí. Jejich 
činnost a aktivita je vidět a znát v každém čase. Ať je to kultura a zábava pro veřejnost, jako společenský ples, 
velikonoční zábava nebo aktivita při výpomoci pro obec. 
Starosta sboru dokáže získat aktivní kolektiv, který pak s nadšením sází stromky v obecním lese, třídí dlažební 
kostky pro náměstí v obci nebo se zúčastní Májové slavnosti ve Vlašimi, kde od starosty města Vlašim obdržel 
Pamětní list za udržování historické hasičské techniky (rok 2017).
Nejaktivnější členové sboru, kteří soutěží v požárním útoku v Benešovské lize, se pravidelně, v rámci udržení 
kondice a odborných dovedností, zúčastňují taktických cvičení, která pořádají sbory v okrese Benešov. Benešovská 
hasičská liga v požárním útoku vznikla v roce 2008.



Družstva sboru při soutěžích v požárním útoku


