
 

Věc: Vyjádření ÚORHiM k otázce roku založení SDH Kostelec nad Černými lesy 

 

 

Dne 29. října 2022 projednala Ústřední odborná rada historie a muzejnictví dotaz, jenž byl 

vznesen SDH Kostelec nad Černými lesy. Jednalo se o určení roku založení SDH, který je nyní 

uváděn jako r. 1874. Vedení SDH podložilo svůj dotaz plaketou z roku 1913, jenž byla udělena 

ke 40. výročí SDH Kostelec n. Č. l., z čehož vyplývá, že k založení SDH mělo dojít již v roce 

1873.  

 

Zástupce ÚORHiM, archivář Mgr. Miroslav Kružík, realizoval archivní rešerši, ze které je 

patrno, že existuje kopie záznamu ze Spolkového katastru Okresního hejtmanství Český Brod, 

do jehož správního obvodu Kostelec v dané době patřil. Spolkový katastr je dnes uložen ve 

Státním okresním archivu Kolín. Ve čtvrtém sloupci se nachází datum vzetí na vědomí stanov 

a dalších dokumentů ze strany českého místodržitelství, a sice 1. 1. 1874. V pátem sloupci 

nahoře je uvedeno datum, kdy stanovy a další dokumenty byly přípravným výborem sboru 

podány Okresnímu hejtmanství Český Brod k projednání – toto datum zní 21. 12. 1873.  

 

A dále existuje také část článku „Ze spolkových fondů SokA Kolín: spolky a společenské 

organizace v Kostelci nad Černými lesy“, který vyšel ve vlastivědném sborníku Archivní 

prameny Kolínska, ročník 1999. Autorem je archivář dr. Karel Štrobl, jenž při jeho sepsání 

vycházel z archiválií sboru uložených dnes v SokA Kolín. Z textu (zejm. s. 61) vyplývá, že 

myšlenka založení hasičského sboru vznikla v Kostelci na veřejné schůzi v listopadu roku 

1873. 

 

Resumé: 

Z výše uvedených faktů je tedy možno analogicky vyvodit závěr, že již v roce 1873 existoval 

jasný a zřejmý záměr založení sboru dobrovolných hasičů podložený předanými dokumenty na 

Okresní hejtmanství v prosinci téhož roku.  

 

ÚORHiM tedy doporučuje, že rok 1873 je možno uvádět jako rok vzniku SDH Kostelec 

nad Černými lesy.  

 

 

 

 

 

                                                                                                           dr. Václav Liška, v. r.  

                                                                                                             vedoucí ÚORHiM 

 

 

 

 

 

V Praze dne 4. listopadu 2022 


