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I. Vývoj původce fondu 

Spolek byl založen na valné hromadě 21. března 1893 jako „Český Kneipp“, spolek 

pro šíření přirozeného způsobu života ve všech vrstvách společenských v království českém. 

Jeho zakladatelem a starostou byl baron J. E. Salomon z Friedbergu, známý také jako 

spisovatel a malíř pod pseudonymem Mírohorský, ten již roku 1891 vyzýval k založení 

spolku vegetariánů, po setkání s profesorem Ježkem, spisovatelem a odborníkem na 

Kneippovu metodu, od svého záměru ustoupil a podpořil založení Spolku Český Kneipp.  

Cílem spolku bylo šířit rozumnou a přirozenou životosprávu, s přírodní prevencí 

nemocí, Mírohorským mottem bylo „Mám-li zemříti, zemřu bez medicin!“. Praktikování 

Kneippovy metody, tedy tzv. kneipování samotné je založeno na vodoléčbě, která tehdy 

představovala hlavně chození naboso rosou loukou či potokem, součástí Kneippových metod 

byla ale i zdravá strava, spolek se zabýval pečením „Kneippova chleba“ a podporoval 

vegetariánské jídelny. Spolkovým časopisem byl z počátku Rochův domácí rádce, později 

časopis Přírodní lékař, jehož vydavatel Antonín Krofta byl dlouholetým členem spolku. 

Spolek šířil osvětu i mimo Prahu a měl několik bratrských spolků. Podporovala jej 

i městská rada, jež mu propůjčila ke koupání zahradní vodojem vedle obchodní nemocnice na 

Karlově a louku k chůzi naboso na Letné a Nebozízku. Spolek se také dlouhodobě zabýval 

možností vybudovat vlastní říční a sluneční lázně v Praze, již koncem 19. století byl pro tento 

účel založen „Lázeňský fond Mírohorského“, návrh lázní byl předložen městské radě, ale pro 

velké náklady nebyl uskutečněn. Spolek si proto nadále lázně pronajímal jen na letní sezónu, 

např. na Střeleckém ostrově, kde byly roku 1904 otevřeny Lidové lázně spolku „Český 

Kneipp“, členům spolku byly také vyjednány slevy v dalších lázních. Spolek dále 

zprostředkovával informace o vodních lázních, zapůjčoval a distribuoval publikace týkající se 

přírodoléčby atp. V rámci spolkové činnosti byly pořádány výlety do pražského okolí. V době 

svého největšího rozkvětu měl spolek údajně až 1000 členů. 

 Od r. 1904 vedl spolek továrník Ing. Ladislav Čupr, člen městské rady pražské, 

později také protektor spolku. V době první světové války spolková činnost utichla, obnovena 

byla r. 1918 pod vedením Ferdinanda Štáhlicha, který spolek vedl téměř nepřetržitě až do své 

smrti v květnu roku 1939. V poválečné době se ale spolek potýkal s nedostatkem členů, v září 

r. 1919 bylo proto rozhodnuto o přejmenování spolku na Přírodoléčebný spolek v Praze, a to 

s odvoláním na jednostrannost učení faráře Kneippa. Předsednictvo spolku doufalo, že změna 

názvu a tedy i nově přiznané širší zaměření spolku přinese větší zájem o spolek. Konečně 

spolek fakticky neuznával pouze Kneippovy metody, ale zajímal se i o další postupy 
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podporující zdravý životní styl, např. roku 1911 v Praze přednášel pan Červenka, krajan 

z Chicaga, o směru mazdaznan, v němž tvořila podstatnou část správná výživa, a nadchnul 

pro ni i tento spolek, v jeho památku byl také založen „Červenkův fond“ na výpomoc 

nemocným členům.  

Spolek chtěl zdůraznit hlavně péči o tělo a jeho zdravý vývoj v moderní době, kdy 

podle něj byly opomíjeny přírodní léky, tedy vzduch, slunce, voda a správná dieta. Nově byla 

také zahájena činnost osvětová, od listopadu 1919 byly pořádány přednášky, kromě 

seznámení se zdravou životosprávou a přírodoléčbou měly být také prostředkem k náboru 

nových členů. V roce 1919 spolek aktivně vystupoval proti nařízení povinného očkování proti 

neštovicím či zákonu za beztrestné potraty, později byl zájem přesunut hlavně proti alkoholu 

a kouření.  

V červenci 1921 byly pronajaty od Smíchova sluneční lázně na Císařské louce, tyto 

lázně byly postupně rozšiřovány, spolku totiž přinášely obstojný zisk a řadu nových 

příznivců, členů bylo v této době kolem 500. Na jaře r. 1928 byly ovšem lázně spolku 

vypovězeny, a spolek tak opět zvažoval koupi vlastního pozemku, ke které ovšem nedošlo, a 

spolek se proto v dalších letech soustředil hlavně na pořádání zdravovědných přednášek, jež 

do budoucna vedly častěji studovaní doktoři, dále organizoval vycházky a nově i kurzy. Počet 

členů ale po ztrátě lázní klesal, ve třicátých letech se již pohyboval jen okolo 100 členů. 

V březnu roku 1939 bylo zakázáno spolkové schůzování, a vedení spolku tak hledalo 

alternativní cesty, jak pokračovat ve své činnosti, jmenován byl placený sekretář, resp. trvalý 

tajemník spolku Jaroslav Josef Vincovský, jež na dále vedl samostatně veškerou činnost 

spolku. Plánováno bylo rozšíření přednáškové činnosti, kterou měl spolek organizovat 

prostřednictvím nově založeného Zdravotnicko-osvětového ústavu. Změny spojené s náhlým 

úmrtím dlouhodobého předsedy Ferdinanda Štáhlicha a hlavně placená činnost tajemníka, 

vedla k vnitřní krizi spolku. V červnu roku 1940 byl odvolán tajemník Vincovský a zrušen jak 

Zdravotnicko-osvětový ústav, tak nově zřízený „hudební odbor“ spolku, který za svou 

několikaměsíční činnost stihl uspořádat řadu kulturních akcí. Vzhledem k válečným 

událostem byla ale další činnost utlumena, spolek se soustředil především na konání 

vycházek, schůzoval po celou dobu války s výjimkou roku 1943. 

V poválečném období činnost spolku dále upadala, členové se scházeli do r. 1952, kdy 

přestal spolek po úmrtí předsedy Petra Babky vyvíjet činnost, oficiálně se rozešel 24. května 

1954 pro ztrátu členů a nevyvíjení činnosti. 
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Spolek měl trvale problémy s místnostmi, přednášky se konaly většinou ve školních 

budovách, schůze se konaly nejčastěji v prostorách propůjčených členy, či později v lázních 

na Císařské louce. Časté stěhování spolkových místností vadilo hlavně spolkové knihovně, 

která byla v pozdějších letech pro špatnou dostupnost jen málo využívána a navíc nebyla 

řádně doplňována, v roce 1945 bylo navíc zjištěno, že část knihovny byla v průběhu druhé 

světové války použita na otop. Zbytek knihovny byl předán do Národní a univerzitní 

knihovny v Praze, první část již v listopadu roku 1945 tehdejším předsedou spolku Petrem 

Babkou, zbytek pak v době likvidace spolku. 

 

II. Vývoj a dějiny fondu 

Materiály spolku byly do Archivu hl. m. Prahy předány likvidátorkou spolku 

Filomenou Bičánkovou dne 28. května 1954. Původní rozsah produkovaných materiálů lze 

nalézt v inventáři spolkového majetku, který byl veden v Jednatelské knize příruční zezadu, 

zde jsou také otisky razítek používaných spolkem (viz. inv. č. 8).  

Součástí fondu jsou texty článků a her barona J. E. Salomona z Friedbergu, který je spolku 

věnoval a měl v užívání. Korespondence spolku obsahuje rovněž materiály k likvidaci spolku 

Etokratické hnutí z let 1939-1940, na které se podílel tehdejší tajemník spolku Vicovský, 

vzhledem k jejich malému množství a tomu, že se nejedná o originály, zde byly ponechány. 

Materiály spolku jsou zachovány v dobrém fyzickém stavu, jen sešity s divadelními 

hrami Mírohorského se, patrně působením vlhka, slepily a bylo nutno nahradit jejich vazbu, 

aby nedocházelo k dalším škodám. Původní černé desky se štítky s názvy her byly vzhledem 

ke svému stavu skartovány, všechny hry byly původně uvnitř desek označeny razítkem „Emil 

Pražák, Praha 691-II. Prag.“, patrně se jedná o jméno papírníka. 

V rámci pořádání byla provedena skartace multiplikátů, nepotřebného obalového 

materiálu v celkovém rozsahu cca 0,05 bm. 

 

III.+IV. Archivní charakteristika fondu, obsah fondu 

Činnost spolku v oblasti spisové agendy nebyla stálá, pravidelně vedeny byly pouze 

zápisy ze schůzí, které se ovšem dochovaly až od r. 1899. Rovněž evidence členů byla vedena 

jen na příležitostných seznamech členských příspěvků a vlastní členská kartotéka, která je 

dnes součástí fondu, byla založena až r. 1937, seznam členů je také, včetně doplněného data 

ukončení členství, uveden v zápisech ze schůzí pro tento rok. 
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 Fond se v dnešní době skládá ze tří knih zápisů schůzí z let 1899-1945, knihy prezence 

z let 1895-1944, která ovšem mezi lety 1927-1939 nebyla používána. Tento materiál doplňuje 

„Album“ či spíše vzpomínková kniha, do které byly lepeny fotografie z výletů, pohledy od 

členů, ale také fotografie a různá dokumentace včetně karikatur zesměšňující Kneippovy 

metody. Fond obsahuje také dvě účetní knihy z 30.- 40. let 20. století, finanční situace spolku 

je také součástí zápisů z valných hromad. 

 Vedení spisů spolku bylo primitivní, jednotlivé spisy byly zaznamenány v knihách 

pošty, které jsou dochovány pro léta 1899-1901 a 1930-1944. Stanovy, korespondence, stejně 

jako zápisy ze schůzí a prezenční listiny byly zakládány podle dat do obálek či do vazačů, 

z kterých byly v rámci pořádání vyjmuty. Výsledný materiál byl rozdělen do následujících 

skupin: 

Základní dokumenty – obsahuje stanovy z let 1893-1927, úřední povolení k vydávání 

časopisu či konání přednášek, členské legitimace a seznamy z let 1893-1895. 

Evidence členů – obsahuje kartotéku z r. 1937 a odhlášky ze spolku, stav členů 

v počátcích spolku lze najít v oddělení základní dokumenty (viz. inv. č. 16). 

Zápisy ze schůzí – jedná se o neúplnou řadu zápisů ze schůzí a prezenčních listin, 

které doplňují zápisy v knihové podobně. 

Korespondence - Vzhledem k tomu, že agenda spolku nebyla rozsáhlá a dochovaly se 

základní evidenční pomůcky, byla korespondence ponechána v řazení dle let. Není ovšem 

úplná, v souvislejší řadě je od poloviny 20. let 20. století, některá léta jsou navíc dochována 

jen torzovitě. Obsahem je převážně korespondence mezi představiteli spolku, jsou zde také 

dopisy od členů spolku, či od jiných zájemců o zdravý životní styl, spolek také udržoval styky 

s ostatními spolky podobného zájmu. V pozdějších letech přibývá také korespondence 

s přednášejícími. 

Mezi korespondencí se nachází rovněž průklepy dokumentů k likvidaci spolku 

Etokratické hnutí z let 1939-1940, byly zde ponechány, neboť se této likvidace účastnil 

tehdejší tajemník spolku Vicovský, který zároveň jednal o převzetí brožur spolku. Kromě 

průklepů likvidačních protokolů, které jsou evidovány zvlášť, se v korespondenci z těchto let 

nachází také některé dopisy týkající se tohoto spolku. 

  Plány lázní spolku – jedná se jak o plány lázní pronajatých, tak chystaných lázních 

vlastních. 

 Spolková knihovna – obsahuje knihovní řád, katalog publikací knihovny a útržek 

záznamů o výpůjčkách. 
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Účetní materiály spolku jsou kromě účetní knihy z let 1934-1949 zastoupeny 

spořitelními knížkami spolku a jeho fondů, doplněny jsou jednotlivými pokladními doklady 

převážně z let 1940-1952, ze staršího období jsou dochovány některé výpisy z účtů, přehledy 

cenných papírů, případně přehledy příjmů a vydání.  

Fond je doplněn dokumentací, která obsahuje fotografie, jež nebyly vlepeny do 

„Alba“, tisky pojednávající o přírodoléčbě a lázeňství a další drobné letáky či poznámky.  

Ve fondu jsou uloženy také texty od zakladatele spolku Emanuela Salomona 

z Friedbergu, jedná se o rukopisy článků či přednášek a také divadelní hry psané pod pseudonymem 

Mírohorský. Tyto hry, které jsou většinou tematicky zaměřené na přírodoléčbu a kneipování, byly 

spolku autorem darovány, spolek je mohl hrát i prodávat za účelem zisku. Podobně vydával spolek 

také pohledy s Mírohorského kresbami. Vzhledem k tomu, že většina textů není datována, 

jsou řazeny abecedně dle názvu. 

Dochované materiály uzavírá razítko spolku a tiskařské štočky zobrazující Sebestiana 

Kneippa a dlouhodobého starostu Ferdinanda Štáhlicha. 

 

Fond se obsahem příliš neodlišuje od standardního spolkového archivu, ač je materiál 

neúplný, je možné z něj studovat dějiny spolku a jeho proměny od konce 19. století až do 

50. let století dvacátého. Ve fondu uložené dokumenty jsou zajímavé hlavně samotným 

zaměřením spolku na zdravý životní styl, lázeňství a přednáškovou činnost, nacházejí se zde 

informace o alternativní medicíně, vegetariánství a lékařských názorech v tomto období.  

 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení pomůcky 

 Fond Archivu hl. m. Prahy zpracovala a inventář sestavila v červenci a listopadu roku 

2014 Zora Damová. Fond obsahuje 115 inventárních jednotek v 21 evidenčních jednotkách 

(6 knih, 2 podací protokoly, 4 kartony, 2 tisky, 4 fotografie 1 razítko a 2 tiskařské štočky) 

v celkovém rozsahu 0,80 bm. Fond je uložen v Archivu hlavního města Prahy, Archivní 6, 

149 00, Praha 4, v oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob. 

 

Prameny a literatura: 

MHMP II./Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr, spis 

XIV/0035. 
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 1 - 

Knihy
Pamětní

Album spolku "Český Kneipp" v Praze 1 1893–1908 kniha 1

Zápisy ze schůzí

"Protokoly" 
(zápisy ze schůzí)

2 1899–1908 kniha 2

"Zápisník Přírodoléčebného spolku 
v Praze" 
(zápisy ze schůzí)

3 1919–1935 kniha 3

Zápisy ze schůzí (přednášky, stanovy) 
(seznam pořádaných přednášek, 
stanovy, vložen úmrtní list předsedy 
Petra Babky)

4 1935–1945 kniha 4

Kniha presence 
(v letech 1928-1938 nebyla vedena)

5 1895–1946 kniha 5

Účetnictví

Pokladní kniha 6 1934–1952 kniha 6

Registraturní pomůcky

Přehled došlých listů 7 1899–1901 kniha 7

Jednatelská kniha - příruční 
(ze zadu Inventář majetku spolku)

8 1930–1944 kniha 8

Spisy
Základní dokumenty

Stanovy (1 ks) 9 1893 1

Stanovy (1 ks) 10 1902 1

Stanovy (4 ks) 
(opravené z r. 1902 a jejich schválení)

11 1902–1927 1

Stanovy (4 ks a 3 ks opisu) 12 s.d. 1
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 2 - 

Členská legitimace (1 ks) 13 20. léta 20. století 1

Povolení rozesílat časopis 
"Přírodní lékař" 

14 1911 1

Policejní licence na přednášky 15 1940 1

Svázané provozní dokumenty 
(Domácí řád, členské příspěvky, 
prezenční listiny)

16 1893–1895 1

Evidence členů

Kartotéka členů A-Ž
(seznam čestných členů) 

17 1935–1948 1

Ohlášení vystoupení ze spolku 18 1911–1912 1

Zápisy ze schůzí

Ustavující schůze 21.3.1893
(prezence, stanovy, povolení) 

19 1893 1

Podklady pro schůzi (volby) 20 1894 1

Náměty na další činnost 21 1925 1

44. valná hromada 30.1.1937 
(pozvánka, prezence, vydání za 
přednášky)

22 1937 1

Valná hromada 4.3.1939 
(zpráva sekretáře, podpisový arch bez 
určení z 23.2.1939)

23 1939 1

2. schůze správního výboru 
(proslov místostarosty)

24 1939 1

3. schůze správního výboru 10.6.1939 
(2 proslovy ke změně názvu spolku na 
"Ústav")

25 1939 1

Výborová schůze 4.11.1939
(úvod tajemnické zprávy) 

26 1939 1

Valná hromada 27.1.1940 
(prohlášení k bilanční revizi, 
omluvenka)

27 1940 1
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Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 3 - 

Opisy z protokolů 1937-1940 28 40. léta 1

Prezenční listiny 29 1947 1

Korespondence

Korespondence 30 1893 1

Korespondence 31 1894 1

Korespondence 32 1912 1

Korespondence 33 1921 1

Korespondence 34 1926 1

Korespondence 35 1927 1

Korespondence 36 1930 1

Korespondence 37 1931 1

Korespondence 38 1932 1

Korespondence 39 1933 1

Korespondence 40 1934 1

Korespondence 41 1935 1

Korespondence 42 1936 1

Korespondence 43 1937 2

Korespondence 44 1938 2

Korespondence 
(obsahuje materiál ke zřízení 
zdravotnicko-osvětového ústavu)

45 1939 2

Korespondence 
(obsahuje materiál k zdravotnicko-
osvětovému ústavu, spolkové stížnosti)

46 1940 2

Korespondence 47 1944 2

Korespondence 48 1945 2

Likvidace spolku Etokratické hnutí 49 1939–1940 2
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 4 - 

Plány lázní spolku

Návrh lázní spolku
(příčný a podélný řez) 
(9 navazujících karet)

50 [1900] 2

Návrh lidových lázní spolku
(půdorys) 
(9 navazujících karet)

51 [1900] 2

Návrh lázní spolku
(bokorys a půdorys) 

52 1921 2

Návrh lázní spolku na Smíchově, 
Královo pole
(svlékárny a převlékárny) 

53 1922 2

Návrh lázní spolku
(svlékárny, převlékárny a bufet) 

54 1928 2

Spolková knihovna

Výpůjčky z knihovny 55 1897–1915 2

Katalog knih v abecedním pořadu 
spolku "Český Kneipp v Praze" 
(obsahuje řád knihovny)
(3 ks)

56 1905 2

Účetní materiál

Zápisné a příspěvky na r. 1893/1894 57 1894 3

Vkladní knížka městské spořitelny 
Pražské
(Fond Václava Červenky z Chicaga) 

58 1912–1945 3

Spořitelní list městské spořitelny 
Pražské
(Fond Václava Červenky z Chicaga) 

59 1936–1945 3

Spořitelní knížka městské spořitelny 
Pražské
(Přírodoléčebný spolek) 

60 1934–1945 3

Výpisy z účtů (cenné papíry), 
příjmy a vydání 

61 1906, 1926, 1931, 
1934–1936 

3
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Časový
rozsah

Číslo
kart.
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Účetní doklady
(včetně potvrzenek členských 
příspěvků) 

62 1940 3

Účetní doklady
(včetně potvrzenek členských 
příspěvků) 

63 1941 3

Účetní doklady
(včetně potvrzenek členských 
příspěvků) 

64 1942 3

Účetní doklady
(pouze potvrzenky členských 
příspěvků) 

65 1943 3

Účetní doklady
(včetně potvrzenek členských 
příspěvků) 

66 1944 3

Účetní doklady
(včetně potvrzenek členských 
příspěvků) 

67 1945 3

Účetní doklady
(včetně potvrzenek členských 
příspěvků) 

68 1946 3

Účetní doklady
(včetně potvrzenek členských 
příspěvků) 

69 1947 3

Účetní doklady
(pouze potvrzenky členských 
příspěvků) 

70 1948 3

Účetní doklady 71 1949 3

Účetní doklady 72 1950 3

Účetní doklady 73 1951–1952 3

Dokumentace
Fotografie

Výlet "Českýho Kneippa" z Prahy na 
Jarov 3.6.1895 
(duplikát, vyndáno z "Alba")

74 1895 3
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Portrétní fotografie muže bez určení 
(vyndáno z "Alba")

75 s.d. 3

Fotografie z neurčeného pohřbu 
(patrně pohřeb předsedy Štáhlicha)
(2 ks)

76 [1939] 3

Tisky

Přednáška Šeb. Kneippa v Praze 
10. dubna 1893
(2 ks plakátu, 5 ks vstupenek) 

77 1893 3

Almanach léčebných míst, lázní 
a letních sídel českých 

78 1899 kniha 9

Otázka vodárenská v hl. m. Praze - 
nástin projektu 

79 1899 kniha 10

Jeho Excellence Em. svob. pán 
Salomon z Friedbergů-Mírohorský 
(24 ks, vyndáno z "Alba")

80 1899 3

Tablo významných přírodoléčitelů 
(Hervorragende Vertreter der 
Naturheilkunde aus alter und neuer 
Zeit)

81 [1900] 3

Ctibor Bezděk: Ošetřovatelský kurz 
"Přátel hlasu svědomí" 

82 s.d. 3

Drobné tisky a poznámky: 
program spolku pro přírodní život
v Glauchau
výstřižek novin (K. Lhoták: Slabé
a silné léky)
tisk (K. Sezemský: Klerikalismus
a spiritismus)
mystika (čtení z ruky, jasnovidec)
letáky (zdravotní, abstinentní)
poznámky

83 1898~1940 3
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Texty Emanuela Salomona Friedberga (Mirohorského)
Přednášky, články

Dobrodiní neškodného prý tabáku 
(reakce na článek v Přírodním lékaři)
(1 list)

84 s.d. 3

Jak já si představuji emancipaci žen 
(10 listů)

85 s.d. 3

Jak přirozeným způsobem léčit 
zlomené kosti 
(9 listů)

86 s.d. 3

K otázce vivisekce 
(reakce na článek v Národních listech)
(1 list)

87 s.d. 3

O člověčenstvu 
(otištěno v Novém pražském kalendáři 
na rok 1905)

88 1905 3

Právě, když jsem chtěl napsati 
II. kapitolu o bezohlednosti 
a nevychovanosti 
(reakce k článku Dr. Eduarda rytíře 
z Lisztů: K boji proti tuberkoluze, 
nebezpečí z vleček)
(2+1 listy)

89 po r. 1903 3

Slovíčko o alkoholismu a nikotinu 
(2 listy)

90 s.d. 3

Všem spanilým a spanilomyslným 
dívkám a všem velectěným členům 
dobré vůle slavného výboru "Český 
Kneipp v Praze" 
(k poměrům ve spolku)
(1 list)

91 po r. 1902 3

Výlet do Louňovic pod Blaníkem 
(2 listy)

92 s.d. 3

Zvhání se, scházení, klecí, zvrhlost, 
zhouba člověčenstva 
(dle MUDr. Alfred Damme (?) 
z němčiny volně zpracované)
(10 listů)

93 s.d. 3
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Divadelní hry

Bosá obutému 
(7 listů)

94 [1899] 3

Horlivý skladatel aneb opery za cenu 
(6 listů)

95 1862 3

O kozí vlnu 
(5 listů)

96 1862 3

O ranní rose 
(8 listů)

97 s.d. 3

Popelčin sandálek (Malý sandálek) 
(na motivy novely Fridy Montague)
(4 listy)

98 s.d. 3

Příroda vítězí 
(8 listů)

99 s.d. 3

Svatební střevíce 
(8 listů)

100 1873 3

Syčáci (Bosáci) 
(9 listů)

101 1898 3

Ti nejdrobnější 
(7 listů)

102 s.d. 3

Voda všecko spraví 
(z němčiny podle Philo vom Walde)
(8 listů)

103 s.d. 3

Záletníci čili malíř a vdova 
(28 listů)

104 s.d. 3

Zbláznil se 
(podle novely Aloise Dostála)
(8 listů)

105 s.d. 3

Sešity s texty her

Bosá obutému 106 [1899] 4

Popelčin sandálek 107 s.d. 4

Svatební střevíce 108 1900 4
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Syčáci 109 s.d. 4

Ti nejdrobnější 110 s.d. 4

V ranní rose 111 s.d. 4

Zbláznil se 
(2 sešity)

112 s.d. 4

Razítka a štočky

razítko "Přírodoléčebný spolek 
v Praze - Pokladna" 

113 s.d. 5

Tiskařský štoček s podobiznou 
Š. Kneippa 
(rytina) 

114 s.d. 5

Tiskařský štoček s podobiznou 
F. Štáhlicha 
(autotypie/lept?) 

115 s.d. 5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název archivu: 321100010 - Archiv hlavního města Prahy 
 
Název pomůcky:  Přírodoléčebný spolek v Praze 
 
Časový rozsah:   (1862) 1893-1952 
 
Značka fondu: 
 
Počet evidenčních jednotek: 21 
 
Počet inventárních jednotek: 115 
 
Rozsah v bm:   0,80 
 
Stav ke dni:   24. listopadu 2014 
 
Fond uspořádal:   Zora Damová 
 
Inventář sestavil:   Zora Damová 
 
Počet stran:   V + 9 
 
Počet exemplářů:   11 
 
Inventář schválil:   Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 

 


	I. Vývoj původce fondu
	II. Vývoj a dějiny fondu
	III.+IV. Archivní charakteristika fondu, obsah fondu

	V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení pomůcky
	Název archivu: 321100010 - Archiv hlavního města Prahy
	Počet evidenčních jednotek: 21

