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 I 

Fond Svaz pro povznesení návštěvy ČSR 
 

I. Vývoj původce fondu 

 

Ačkoli dokument o založení původce fondu Svaz pro povznesení návštěvy v Čechách  

v materiálech fondu i spolkovém katastru chybí, ze spolkových protokolů vyplývá, že byl 

založen roku 1886 jako Spolek ku povznesení návštěvy cizinců v Praze – a okolí. První zápis 

v knize protokolů je z valné hromady, která se konala 15. července 1886. Od svého vzniku se 

pokoušel osvětovou veřejnou činností popularizovat cestovní ruch. Jeho aktivita se posléze 

rozšířila z Prahy na území celých Čech. Svaz se od počátku zařadil do širší skupiny 

podobných spolkových sdružení, které vznikaly v celé Evropě, konkrétně se jeho vzorem stal 

obdobný spolek ve Stuttgartu.  

Zpočátku se snažil spolek působit jako bilingvní organizace a zápisy z porad, resp. valných 

hromad vycházely česky i německy, nicméně již od devadesátých let 19. století v něm 

převládla čeština a veškerou vnitřní agendu vedl poté v české řeči. V roce 1906 se přetvořil 

v Zemský Svaz ku povznesení návštěvy cizinců v království Českém, když nad ním převzala 

patronát rakouská vláda a byl zčásti i finančně zajištěn Ministerstvem veřejných prací, jehož 

se v „oboru ruchu cizineckého“ stal poradním a výkonným orgánem. Podporován byl v té 

době již i městem Prahou, Obchodními a živnostenskými komorami, jakož mu na jeho činnost 

drobnými částkami přispívala i řada městských a okresních výborů a městských 

zastupitelstev, resp. i české peněžní ústavy. 

Ještě v době Rakousko-Uherska si zřídil a provozoval v Praze Informační kancelář, která měla 

za úkol dávat poučení domácím i zahraničním cestovatelům o městě i možnostech návštěvy 

míst celých Čech, k čemuž se snažil zasazovat například o sanace a podporu venkovského 

pohostinství a hotelů, v Praze zase o regulaci drožkařů a fiakristů. Kancelář dostala koncesi na 

vydávání cestovní literatury a lze ji považovat za první dotované středisko rozvoje cestovního 

ruchu u nás, neboť se cíleně snažila podporovat a vydávat cestovní průvodce, mapy, letáky i 

plakáty za účelem co největší propagace turistického průmyslu v monarchii. V době 

rozvíjejícího se nového volnočasového odvětví masového turismu se jako první organizace 

v zemi pokoušel vytvořit přitažlivý obraz země a hlavně její metropole, nejspíše inspirován 

podobnými strategiemi měst ze západní Evropy. Tak ve spolupráci se Spolkem majitelů 

biografů vydal Svaz již roku 1916 350 diapozitivů se sujety českých měst, hradů, říčních 

toků, krajinných partií apod., které byly promítány v pražských biografech. Již v této době byl 
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asi i prvním iniciátorem turistických reklam, jejichž instalaci se snažil prosadit do 

vnitrostátních rychlíků a vyvíjel také tlak na navázání říšských rychlíků na balkánskou 

železniční síť za účelem lepší dostupnosti regionu pro potenciální klientelu. Zajímavá je i jeho 

snaha o reklamní fotky českých památek v říšskoněmeckých vlacích. Uvnitř státu je důležitá 

především jeho spolupráce s Klubem českých turistů, díky jehož tiskovému orgánu, 

„Časopisu turistů“ se o Svazu šířily zprávy širší veřejnosti. Za přispění pozdějšího starosty, 

univerzitního knihovníka Jana Emlera spolupracoval i se Svazem českých spolků pro 

okrašlování a ochranu domoviny. 

Jeho rostoucímu významu v počátku 20. století odpovídala i účast v podobně zaměřených 

centrálních orgánech celé monarchie. Během války (1916) se začlenil do „Rakouského Svazu 

pro cizinecký ruch“ (Österreichischer Verkehrsverband) sdružující podobné svazy 

jednotlivých zemí monarchie, když tehdejší předseda Karel Pík byl zvolen jeho 

místopředsedou a jednatel Svazu, Dr. Dvořák, se stal členem Tiskového odboru za slovanské 

Svazy rakouské. Píkova osoba je zajímavá i kvůli faktu, že se angažoval v širším šesti-

členném cizineckém výboru Svazu zemí Centrálních mocností – Německa a Rakousko-

Uherska pro užší spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Svaz tak plnil i roli monitorovací 

centrály informací o Čechách v zahraničních médiích, jakož i jednal o tiscích informačních 

článků o Čechách (především o Praze) v německých časopisech.  

Své zlaté období prožíval spolek jako Cizinecký svaz v Praze v době První republiky. Tehdy 

začal spolupracovat s mnoha státními organizacemi (např. České dráhy) a získal přímou 

podporu i od nového státu, o čemž svědčí i lukrativní lokalita provozu jeho Informační 

kanceláře v prostorách pražského Obecního domu, jakož i možnost konání valných hromad 

v sálech Staroměstské radnice. Jako organizace se zavedenou strukturou a zkušenostmi se 

jevil vhodným prostředkem k šíření pozitivního obrazu nové Země mezi jejími obyvateli, ale i 

ve světě. Svaz vytvářel jednak vhodné podmínky pro  vnitřní turismus a přispíval tím 

k národnímu vědomí, stejně tak i dělal Republice reklamu u nejvyššího segmentu „turistické 

třídy“, která byla jedním z prvních produktů nadnárodního fungování masové konzumní 

společnosti. Významnou roli tu hrálo hlavní město a tradiční západočeský lázeňský 

trojúhelník. 1 Takto cílenou snahu dokládají mnohojazyčné průvodce Prahou, které obsahuje 

fond Svazu. V té době se Svaz až nadstandardně sblížil i s Klubem za Starou Prahu, jehož 

                                                 
1 HASSO SPODE, Die paneuropäische Touristenklasse. Zum Potential der historischen Tourismusforschung, 
Themenportal Europäische Geschichte, Clio on line 2006 [online], [cit. 3. prosince 2009], 
<http://www.europa.clio-online.de/2006/Art icle=149>. 

http://www.europa.clio-online.de/2006/Article=149�
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Věstník se stal i jakousi tiskovou tribunou jeho činnosti. Upozornění na valné hromady Svazu 

pro podporu turismu v periodiku se ve 20. letech dostalo i do spolkových stanov.  

Velký problém ve fungování organizace nastal roku 1927, kdy došlo k vnitřnímu rozkolu na 

jeho valné hromadě. Část představitelů Svazu sdružujících se kolem předsedy, vrchního 

magistrátního rady Františka Boháčka, opustilo na protest proti porušování stanov její konání. 

Spor s nově zvoleným starostou Karlem Čuprem a jeho skupinou se poté táhnul celé tři roky a 

dospěl až před soud. Ze soudního sporu vzešel vítězně a byl nakonec uznán za právoplatného 

předsedu Čupr. Boháček se svojí skupinou, kde se angažoval především Boháčkův syn, 

právník a inženýr František, byl naopak vystaven stíhání. Sami totiž společně po svém 

odvolání z funkce vedli vlastní nezávislé schůze s jimi najmenovanými lidmi. Za Čuprova 

starostování se činnost rozšířila na celé Československo, když např. roku 1931 Svaz uspořádal 

sbírku pro pohořelé obce Vážec na Slovensku, kterou propagoval jako velkou folkloristickou 

atrakci cizineckého ruchu. 

S činností neustal Svaz ani později za války a přestál i únorový komunistický převrat roku 

1948. Přestože dostal i svůj Akční výbor, nepodařilo se ani jemu organizaci zlikvidovat. Od 

roku 1945 nicméně jeho kompetence ukrajoval nově zřízený Ústřední svaz pro cizinecký 

ruch. 2 Mračna nad existencí spolku se začala stahovat ve sporu se státem kvůli nedovolenému 

zaměstnávání Ladislava Hirsche, který údajně nebyl hlášen jako zaměstnanec, ale jako 

soukromník se smlouvou o dílo a pobíral neprávem potravinové lístky pro rok 1949. 

Zlikvidován, resp. začleněn do Cizinecké informační služby, jako výdělečný podnik nemající 

o kulturní stránku dostatečného zájmu, byl v roce 1952. 

Jeho knihovnu si mezi sebe rozdělil Archiv hlavního města Prahy a Ústředí lidové a umělecké 

tvorby. Ostatní jmění přešlo na Cestovní a informační službu. Jako zaniklý byl spolek 

potvrzen až 2. července 1954, s poukazem, že se měl dne 19. května 1952 dobrovolně rozejít, 

jak dokládá pozdější korespondence ohledně majetku (list o rozpuštění chybí) z roku 1954. 

Knihovna tak byla předána zčásti do Archivu hlavního města Prahy, zčásti Ústředí lidové a 

umělecké výroby. Zbytek movitého a nemovitého majetku pak přešel na Cestovní informační 

službu Praha. 3 

Svaz měl od svého vzniku předsedu a místopředsedu, kterých v průběhu existence přibývalo. 

S rozšiřováním činnosti se ustavil jednatel, který zároveň vedl i kancelář a dále pokladník a 

správce domu. Od doby, kdy se činnost rozšířila na území celých Čech a kancelář zřizovalo 

                                                 
2 Viz.  NA Praha, Ústřední svaz pro cizinecký ruch, NAD 546. 
3 Dokument o rozpuštění spolku se nezachoval, nicméně jeho opis předložil bývalý místopředseda Eugen Pštross 
na dotaz Ústředního národního výboru hl. města Prahy, v dokumentu Zn. 262-67/10 z 28. 6. 1954. 
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Ministerstvo, měl Svaz svůj Ústřední výbor, který se dělil do tří volebních skupin. V první 

skupině volily předsednictvo korporace, v druhé řádní skupinoví členové, zatímco ve třetí 

volili všichni řádní členové, tedy jak skupiny tak i jednotlivci. Jelikož Svaz podporovalo i 

mnoho dalších organizací, pro které byl rozvoj cestovního ruchu důležitý (např. Hl. město 

Praha, ředitelství drah, politická zemská správa, ale i Klub za starou Prahu, Spolek českých 

žurnalistů či Sdružení českých lázeňských lékařů), dostávaly i ony právo vysílat do ústředního 

výboru po jednom svém zástupci. Jako sídlo Svazu zůstávala zachována i dlouho po rozšíření 

činnosti Praha a ve stanovách se na fakt pamatovalo podmínkou, že jak předseda, tak i jeden 

jeho náměstek, jednatel a pokladník musí sídlit v hlavním městě. Naopak každoroční valná 

hromada mohla své místo přesouvat, podle dohody účastníků. Návaznost na další české 

organizace dotvrzuje i spolupráce s odbory Klubu turistů a okrašlovacími spolky, jejichž 

zástupci měli zastupovat řádné členy Svazu v místech, kde žádné neměl.  

Blízkost k hlavnímu městu potvrzují nejenom stanovy, ale i patrné personální napojení na 

pražskou radnici. Hned tři předsedové spolku patřili v éře První republiky a následného 

protektorátu mezi významné magistrátní úředníky a další bychom našli i na nižších 

spolkových postech. Prvním předsedou a zároveň magistrátním úředníkem byl v letech 1924 – 

1927 výše zmiňovaný, vrchní magistrátní rada JUDr. František Boháček, kterého nahradil sice 

po výše uvedeném sporu Karel Čupr, ovšem ten byl v roce 1937 vystřídán Jindřichem 

Fleissigem, který vedl spolek až do roku 1942. Fleissig, člověk se zkušenostmi z prezidiální 

kanceláře magistrátu pro styky se zahraničím a člen mnoha pražských cizojazyčných spolků, 

člověk  a prestiží vysokého sokolského činovníka, starosty sokolské župy pražské – 

Scheinerovy vedl formálně spolek až do své smrti v koncentračním táboře Osvětim, 19. února 

1942. Od roku 1942 jej nahradil JUDr. Jaroslav Šafář, který byl dlouhodobě zaměstnán 

právními záležitostmi na osobním oddělení hlavního města Prahy, kde mu bylo již roku 1924 

vyhrazeno místo magistrátního sekretáře Svazu československých měst. Funkce byl zbaven 

roku 1946, kdy s ním probíhalo soudní vyšetřování o jeho nadměrné spolupráci s nacisty a 

následně dokončil svoji kariéru magistrátního úředníka ve funkci představeného magistrátní 

úřadovny pro Prahu XX. 

 

 

II. Vývoj a dě jiny fondu 

 
Část fondu a jeho knihovny byla do Archivu odevzdána v 50. letech. Jak informuje spolkový 

katastr (SK XIV/17), velice cenná knihovna byla rozdělena mezi Archiv hlavního města a 
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Ústředí lidové a umělecké tvorby. Za Archiv tehdy jednal o předání materiálů pan Dr. Hlavsa. 

V Archivu ovšem vzala knihovna za své a zachovalo se pouze několik základních účetních a 

protokolárních knih. Vedle nich získal AHMP menší množství písemností, které se vesměs 

vztahují k praktickému fungování Svazu. Část materiálů, které v 50. letech mělo převzít 

Ústředí lidové a umělecké tvorby, nejspíše podlehly vnitřní skartaci, neboť jsou ve Státním 

oblastním archivu Praha (NAD 1270), kde je fond uložen, nedohledatelné.4  

 

III. Archivní charakteristika a obsah fondu 

 
Ve fondu byly zvlášť rozděleny knihy a dále jednotlivé tématické okruhy. Ty jsou dále děleny 

podle struktury spolku a jím vykonávané činnosti na materiály: 

I. Knihy 

a) Seznam členů 

b) Protokoly ze schůzí 

c) Příjmy a výdaje 

d) Pamětní kniha 

II. Stanovy 

III. Roční bilance 

IV. Komise Svazu 

V. Valné hromady 

VI. Akce Svazu 

VII. Korespondence 

a) korespondence přijatá 

b) korespondence odeslaná 

c) vnitřní pošta 

 

VIII. Finanční záležitosti 

IX. Tiskoviny Svazu 

X. Různé 

 

Všechny celky fondu jsou ovšem torzovité, v každém oddíle chybí materiály pro určitá léta. I 

tak je spolkový materiál dobrým pomocníkem při studiu dějin každodennosti, hlavně využití 

volného času. Svaz byl asi první organizací v českých zemích, která se snažila uchopit výzvu 
                                                 
4 Za in formace děku ji Věře Červ inkové ze SOA Praha.  
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masového turismu a připravovat vhodné podmínky pro jeho expanzi. Nabízí možnost 

poukázat na skupinu lidí, která si uvědomovala turistický potenciál země, jako i lze jejím 

prostřednictvím popsat profilování základních oblastí turistického průmyslu a jeho 

institucionalizování. Dobře doplňuje i výzkum dalších fenoménů moderních dějin (česko-

německý konflikt, dějiny spolčování). Stejně tak může poskytnout materiál ke kapitolám knih 

zabývajících se vytvářením atraktivních dobových představ o jednotlivých českých městech i 

zemi jako celku. 

 

IV. 

Fond  Svaz pro povznesení návštěvy ČSR uspořádal a inventář dne 21. ledna 2010 sestavil 

Tomáš Kavka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VII 

Prameny: 

AMP, MHMP II, Odbor pro vnitřní věci Národního výboru hlavního města Prahy, Spolkový 

katastr (1898)1945-1991, SK XIV/17. 

AMP, MHMP I, Presidium rady a magistrátu, Osobní oddělení, sign. Pers. IV/113 Jindřich 

Fleissig. 

AMP, MHMP I, Presidium rady a magistrátu, Osobní oddělení, sign. Pers. IV/ 251, JUDr. 

Jaroslav Šafář. 

AMP, MHMP I, Presidium rady a magistrátu, Osobní oddělení, sign. Pers. IV/67 František 

Boháček. 

Národní archiv (dále NA) Praha, Ústřední svaz pro cizinecký ruch, NAD 546.  
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Příloha: 

 

Předsedové spolku Svaz pro povznesení návštěvy ČSR (1886 – 1952): 

Eduard Hrubý (1886- 1889) 

Adolf Zimek (1889 – 19??, jistě do 1902) 

Antonín Reinwart (19?? – 1912) 

Karel Pík (1912 – 1918) 

Jan Emler (1918 – 1924) 

Franišek Boháček (1924- 1927) 

Karel Čupr (1927 – 1937) 

Jindřich Fleissig – (1937 – 1942) 

Jaroslav Šafář (1942 – 1946) 

Eugen Přikryl (1946 – 1950) 

Jan Husták – Akční výbor Zemského cizineckého svazu (1948) 

Eugen Pštross – úřadující místopředseda (1950- 1952) 

 



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
knihy

 - 1 - 

Knihy

Seznam �len�

Seznamy �len� spolu s údajem o 
zaplacení p�ísp�vku, povolání a bydlišti 
�lena 

1 1928–1944 1

Protokoly ze sch�zí

Protokoly ze sch�zí  2 1886–1890 1

Protokoly ze sch�zí 3 1890–1893 1

Protokoly ze sch�zí  4 1893–1902 1

Protokoly ze sch�zí  5 1912 1

Protokoly ze sch�zí  6 1915–1919 1

Protokoly ze sch�zí  7 1919–1927 1

Protokoly ze sch�zí  8 1927–1933 1

P�íjmy a výdaje

Soupis p�íjm� a výdaj� za posledních 
dvacet let k oslav� 20ti leté �innosti 
spolku 

9 1886–1905 9

Pam�tní kniha

Pam�tní kniha se šesti použitými 
stránkami a podpisy n�kolika 
zahrani�ních host�. 

10 1910–1914 10

Stanovy

Stanovy z let První republiky. Osm 
kus� stanov z let 1921, 1931, 1935 a 
poté troje nedatované 

11 1921–1935 1

Stanovy s na�rtnutými návrhy jejich 
zm�n s ohledem na události roku 1938. 
Obsahuje i 2 návrhy na zm�ny stanov 
ze západních �ech. Celkem 7 list�

12 1938 1



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
kart.
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týkajícíc 

Stanovy spolku z protektorátu. T�i 
fascikly stanov, jedny pro �echy, jedny 
pro Moravu a t�etí pro celý Svaz v 
n�m�in�. 

13 1940–1942 1

Návrh stanov spolku. Obsahuje jeden 
fascikl navržených povále�ných stanov 
z roku 1945. 

14 1945 1

Jednací �ád pro místní pracovní 
sdružení cestovního ruchu. 

15 25. 4. 1947 1

Ro�ní bilance

Zpráva o p�sobení v roce 1915 z valné 
výro�ní hromady Svazu z 2. 4. 1915 

16 1915 1

Zpráva o p�sobení v roce 1921 z valné 
výro�ní hromady Svazu z 16. 6. 1921 

17 1921 1

Zpráva o p�sobení v roce 1921 z valné 
výro�ní hromady Svazu z 10. 6. 1922 

18 1922 1

Zpráva o p�sobení v roce 1923 z valné 
výro�ní hromady Svazu z 22. 9. 1923 

19 1923 1

Zpráva o p�sobení �innosti 29. 4. 1924 20 1924 1

Ekonomické bilance Svazu 1929, 1945. 
P�ehled p�íjm� a výdaj�. 2 kusy. 

21 1929–1945 1

Tišt�ná základní zprávy o �innosti 
Svazu z let 1937, 1939, 1940 a 
nedatovaný po roce 1945 

22 1937–1945 1

Komise Svazu

Protokol p�ípravné sch�ze k ustavení 
spolku. 

23 b. d. (1886?) 1

2 protokoly ze zasedání jednací komise 
Svazu a seznam všech porad komisí 
konaných v roce 1913. 

24 1913 1

6 protokol� ze sch�zí jednací komise 
Svazu v roce 1919. 

25 1919 1
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11 Protokol� ze zasedání komisí Svazu 
v roce 1920.

26 1920 1

9 protokol� jednací komise Svazu v 
roce 1921. 

27 1921 1

8 protokol� ze zasedání Úst�edního 
výboru Svazu (2) a jednací komise (6) 
v roce 1922. 

28 1922 1

Protokoly ze zasedání jednací komise 
Svazu v roce 1923. 

29 1923 1

6 protokol� ze sch�zí jednací komise 
Svazu v roce 1924. 

30 1924 1

7 protokol� ze zasedání jednací komise 
(5) a prezidiálních sch�zí Svazu (2) v 
roce 1924. 

31 1925 1

2 protokoly správního výboru  Svazu v 
roce 1927. 

32 1927 1

3 protokoly ze zasedání komisí Svazu. 
Správního výboru (1), finan�ní komise 
(1) a presidiální porady (1) 

33 1928 1

1 protokol sch�ze svolané Svazem v 
Klatovech 

34 1929 1

15 protokol� ze sch�zí komisí Svazu - 
Výborové, prezidiální, sch�ze 
Cizineckých svaz�, ak�ní, finan�ní 
komise a akce T�i dni v Prazev roce 
1934. 

35 1934 1

15 protokol� komisí Svazu - 
prezidiálních, výborových a fina�ní 
sch�ze. 

36 1935 1

16 protokol� ze zasedání komisí Svazu. 
Presidiální, výborové sch�ze, komise 
finan�ní a k po�ízení plakátu pražských 
museí a sbírek. 

37 1936 1

13 protokol� ze sch�zí komisí Svazu. 
Ze presidiálních a výborových, o 
samostatných pr�vodcích cizinc� a akci 
3 dni v Praze v roce 1937. 

38 1937 1
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11 protokol� z jednání komisí Svazu, z 
presidiálních a výborových sch�zí v 
roce 1938. 

39 1938 1

9 protokol� ze sch�zí p�edsednictva a 
výboru Svazu v roce 1939. 

40 1939 1

10 protokol� ze zasedání komisí Svazu, 
sch�zí p�edsednictva a výboru v roce 
1940. 

41 1940 1

4 protokoly ze zasedání komisí Svazu, 
sch�zí p�edsednictva a výboru v roce 
1941. 

42 1941 1

7 protokol� ze zasedání komisí Svazu, 
sch�zí p�edsednictva a správního 
výboru v roce 1942. 

43 1942 1

4 protokoly ze zasedání komisí 
p�edsednictv Svazu v roce 1943. 

44 1943 1

8 protokol� ze zasedání komisí Svazu, 
sch�zí p�edsednictva a výboru v roce 
1944. 

45 1944 1

5 protokol� ze zasedání komisí Svazu, 
sch�zí p�edsednictva a výboru v roce 
1945. 

46 1945 1

14 protokol� ze zasedání komisí Svazu, 
sch�zí p�edsednictva a výboru, 
pr�vodcovské komise a porady o 
rozd�lení jednatelství v �echách v roce 
1946. 

47 1946 1

10 protokol� ze zasedání komisí Svazu, 
sch�zí p�edsednictva a výboru v roce 
1947. 

48 1947 1

Valné hromady

Pozvánka k valné hromad� 1893. 49 1893 2

7. valná hromada 22. kv�tna 1913 50 1913 2

Zpráva o valné hromad� 25. 3. 1917. 51 1917 2

Zpráva o valné hromad� 16. 6. 1921. 52 1921 2
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Zpráva a protokol z mimo�ádné valné 
hromady 10. 6. 1922. 

53 1922 2

Jednatelská zpráva a protokol z valné 
hromady 22. 9. 1923 (4 fascikly). 

54 1923 2

Protokol k valné hromad� 29. 4. 1924. 55 1924 2

Jednatelská zpráva a protokol z valné 
hromady 24. 6. 1925. 

56 1925 2

Protokol z valné hromady 16. 6. 1926 
(2). 

57 1926 2

Protokol z valné hromady 30. 6. 1927 
(2) 

58 1927 2

Protokol z valné hromady 25. 2. 1931. 59 1931 2

Zpráva z valné hromady 3. 10. 1934. 60 1934 2

Zpráva z valné hromady 25. 10. 1935. 61 1935 2

Zpráva z valné hromady 25. 9. 1936. 62 1936 2

Zpráva z valné hromady 8. 6. 1937. 63 1937 2

Zpráva z valné hromady 17. 12. 1940. 64 1940 2

Zpráva z valné hromady 15. 10. 1942. 65 1942 2

Pozvánka a zpráva z valné hromady 25. 
3. 1946. 

66 1946 2

Akce Svazu

Zpráva Komitétu rumunsko - 
�eskoslovenské ankety 

67 1922 2

Výsledky jednání doporu�ení 
venkovským hotel�m. 

68 1916 2

�innost informa�ní kancelá�e za rok 
1923 

69 1923 2

Zpráva o stavu návšt�vnosti 
�eskoslovenských lázní 1924. 

70 1924 2

Zpráva o významu turistiky pro �SR. 71 1925 2

2 ks zprávy jednatele o 31. prosinci 72 1928 2
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1927. 

Protokol sch�ze správního sboru 
Šumavské komise ve Strakonicích. 2 
fascikly. 

73 1930 2

Opis návrhu zákona o organisaci pé�e o 
propagaci cizineckého ruchu. (2 ks) 

74 1936 2

Autokarové okružní jízdy Prahou. 5 
fascikl�. 

75 1937 2

2 zprávy o �R z �eskoslovenských i 
cizích �asopis�.  

76 1937 2

Zpráva o nakladatelství pro Svaz 
�eských knihkupc� a nakladatel�. 

77 1942 2

Povále�né poznámky k reform�
organisace cestovního ruchu. 

78 b. d. 2

Cestovní a informa�ní kancelá�
�eských drah. 

79 1919 2

Bušt�hradská dráha - prodej jízdenek. 80 1919–1920 2

Akce t�i dni v Praze 138 1931 2

Smlouva mezi dopravním ú�adem 
hlavního m�sta Praha a Zemským 
svazem pro cizinecký ruch v Praze. 

139 1944 2

Korespondence

Korespondence p�ijatá

Franz Woerl - cestovní knihkupectví. 81 1891 2

C. k. zemská školní rada ohledn�
orienta�ních tabulek. 

82 1891 2

Družstvo rozhledny na Pet�ín�. 83 1891 2

2 listy ohledn� nevyplacení odm�ny za 
roznášení listu "Praha" do vlak� na 
plze�ské stanici. 

84 1891 2

2 listy korespondence s primátorem 
Šolcem. 

85 1890–1891 2

3 listy korespondence s p�edsedou Ski 86 1925 2
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klubu Rösslerem-ohledn� zimních 
areál� v �echách. 

Dopis z policejního �editelství s 
rozhodnutím o volbách z 30. 6. 1927. 

87 537/31 sv. 1930 2

Oznámení o volbách správního výboru 
obchodnického spolku Merkur. 

88 1937 2

Omluva Eugenius Lang 2. 10. 1919. 89 1919 2

2 listy Živnostenská banka, filiálka 
Karlovy Vary. 

90 1919 2

Ministerstvo železnic, 3 psaní ohledn�
prodeje lístk�. 

91 1919–1920 2

 2 ks korespondence Evropská akciová 
spole�nost pro pojiš�ování náklad� a 
cestovních zavazadel. 

92 1919–1920 2

�editesltví státních drah.  93 1920 2

Klub �eských turist�. Odmítnutí 
finan�ní ú�asti na Kancelá�i. 

94 b. d. 2

Korespondence odeslaná

Ústecko-teplická železnice. Dopis 
ohledn� prodeje lístk�.  

95 1919 2

Evropská akciová spole�nost pro 
pojiš�ování náklad� a cestovních 
zavazadel, dopis 14. 1. 1920. 

96 1920 2

Vnit�ní pošta

Sleva ke sjezdu legioná�� židovského 
p�vodu od �SD. 

97 1948 2

Finan�ní záležitosti

Kniha na nájemné z let 1908-1910. 98 1908–1910 2

Platební arch Svazu z let 1911-1920. 99 1911–1920 2

List pokladn� Svazu o 100 zlatkové 100 1912 2
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rent�. 

Cenné papíry uložené u Živnostenské 
banky (4 ks). 

101 1916–1918 2

Vkladní knížka Svazu u Pražské 
m�stské pojiš�ovny z roku 1918. 

102 1918 2

Platební rozkaz na poplatkový 
ekvivalent na dobu od 1. ledna 191 do 
31. prosince 1930. Vytvo�en 18. 10. 
1922. (2). 

103 1922 2

Soupis cenných papír� Svazu. 104 b. d. 2

Kniha vydání �eských pr�vodc� po 
Praze. Jednotlivé ú�tenky ke knize (6). 

105 1929–1936 2

Kniha anglických a nem�eckých 
pr�vodc� po Praze 1931-1936. 
Jednotlivé lístky poznámek ke knize 
(5). 

106 1931–1936 2

Tiskoviny Svazu

Pražské pr�vodce

Pr�vodce Prahou z roku 1912. 107 1912 3

Ná�rt pr�vodce Prahou z 20. let 20. 
století. 

108 20. léta 20. století 3

Praktický pr�vodce po Praze a užite�né 
pokyny. 

109 1926 3

�eský turistický pr�vodce Prahou. 110 b. d. 3

Ná�rt �eské knihy o Praze pro turisty. 111 b. d. 3

Krátký pr�vodce Prahou, dr. Karel 
Guth (rukopis). 

112 b. d. 3

Pr�vodce Prahou, rukopis. 113 b. d. 3

�eský pr�vodce Prahou. 114 b. d. 3

�eský pr�vodce Prahou. 115 b. d. 3

Petit guide de Prague. Francouzský 
pr�vodce Prahou. 

116 1916 3

Italský pr�vodce Prahou. Italský text a 117 1919 3
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�eský originál. 

N�mecký pr�vodce Prahou. 118 b. d. 3

Ná�rt turistického pr�vodce Prahou v 
n�m�in�. 

119 b. d. 3

Popis Prahy, hlavního m�sta �SR pro 
víde�ský lexikon, v n�m�in�. 

120 b. d. 3

Holandský leták a text o Praze. 121 b. d. 3

Praha - rumunský pr�vodce Prahou a 
�echami, p�eklad dr. Petrescu.  

122 b. d. 3

Pr�vodce po �echách

V. Miškovský: Chodsko a jeho 
turistika. 

123 1937 3

Kutná Hora-Krásné m�sto. 124 1938 3

T�ebo� - jezerní m�sto 
�eskoslovenska. 

125 1938 3

Pr�vodce po �SR, �ást II., všeobecné 
pokyny. 2 tisky.  

126 b. d. 3

Francouzský pr�vodce po �SR (2 ks). 127 b. d. 3

Mnohojazy�né p�ekldy textu o 
turistických cílech v �SR - �esky, 
n�mecky, francouzsky, holandsky, 
rusky, anglicky, polsky, italsky, 
srbochorvatsky, norsky a dánsky. 

128 b. d. 3

Ostatní

Ná�rt knihy Františka Velce, Rady a 
pokyny turistickému dorostu. 

129 1913 3

Spis o vývoji cestovních kancelá�í ze 
dne 11. 12. 1931. 

130 1931 3

Dr. Eugen Pštross, Rozbor osnovy 
zákona o cizineckém ruchu. 

131 1936 3
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R�zné

List ke sbírce na pomník Ji�ímu z 
Pod�brad v Pod�bradech. 

132 1890 3

�lánek z novin, E. �ech:Cizinecký 
ruch �eskoslovenské republiky z 23. 6. 
1919. 

133 1919 3

Úmluva mezi �eskoslovenskými a 
rakouskými drahami. 

134 1936 3

Osnova zákona o Ochran� lé�ivých 
zdroj�. 

135 1936 3

Plán domu Nad Malvazinkami na 
smíchov� od arch. J. Stoklasy. 

136 b. d. 3

4 listy r�zných materiál�, formulá�
zápisu do spolkového katastru, reklama 
na hodiny lyžování na �ervené ho�e v 
Jeseníkách a dva listy statistik. 

137 b. d. 3
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