
Kúpele v inzerátoch

(uverejnených na stránkach ro čenky (uverejnených na stránkach ro čenky 
Uhorského karpatského spolku)

Lívia Kurucová, Bronislava Svobodová



Obsah

• Uhorský karpatský spolok (vznik, cieľ, činnosť)

• Ročenka UKS (stručné formálne a obsahové 
rozobratie)

• Inzertná produkcia so zameraním na kúpele



Uhorský karpatský spolok

• vznik - druhá polovica 19. stor., 
• prvá turistická organizácia na našom území - reakcia na 

veľký turistický „boom“ vo Vysokých Tatrách,
• sídlo: Kežmarok, Levoča (od r. 1884) Spišská Nová Ves 

(od r. 1891),
• ciele: • ciele: 

• sprístupnenie prírodných krás Tatier a kultúry ich 
obyvateľov koordinovaným spôsobom,

• rozvoj turistických služieb, ochrana prírody, 
zbierková činnosť, stavba turistických ubytovní, 
horských chát, vytváranie a značkovanie 
turistických chodníkov, postavenie tatranskej 
transverzálnej cesty, počiatky organizovania 
horských vodcov a záchranárskej služby,

• zánik – koniec prvej svetovej vojny.



Ročenka UKS

• vychádzala v r. 1874 –
1917 v maďarskej 
a nemeckej jazykovej 
mutácii,

• štúdie a odborné články, 
reportáže doplnené 
obrazovými prílohami, 
reportáže doplnené 
obrazovými prílohami, 
mapami, farebnými 
grafmi, štatistickými 
prehľadmi,

• spolkové záležitosti,
• v nemeckej verzii ročenky 

inzertná príloha od r. 
1886 (13. ročník)



Inzerované kúpele pod ľa rokov

• inzerovali firmy 
vyrábajúce a predávajúce 
turistickú výstroj, 

• majitelia páleníc,
• obchodníci, • obchodníci, 
• majitelia kníhtlačiarní, 
• jaskyne,
• hotely, turistické 

ubytovacie zariadenia, 
kúpeľné strediská 



Prehľad prvého výskytu jednotlivých 
kúpe ľov

• Felka, Lučivná, Tatranské Matliare, Grébov Park, hotel Kohlbach (ako 
predchodca Studenopotockých kúpeľov) 1886 

• Huszov Park 1888 
• Starý Smokovec 1889 
• Dolný Smokovec 1890 
• Spišskonovoveské kúpele 1892 
• Nový Smokovec, Štós 1893 
• Vyšné Hágy 1894 
• Tatranská Kotlina, kúpele Levoča 1895 
• Tatranská Lomnica 1898 
• Štrbské Pleso 1900 
• Tatranská Polianka 1905 
• Gánovce, Štubňa (Turčianske Teplice) 1906
• Vyšné Ružbachy 1908
• Ľubochňa, Herľany 1913



Prvé inzeráty v ro čenke - 1886



Počet inzerátov na jednotlivé kúpele



Tatranská Kotlina

1895 1898

1913
1903



Spišskonovoveské kúpele

18981892

19031900



Tatranská Lomnica

1898

19131910 1914



Starý Smokovec

1913 1915

1911 1914



Štrbské Pleso

1901 1909

1913 1917



Spolo čné znaky, na základe ktorých 
je možné vytvori ť istú základnú 

schému

• lokalita (nadmorská výška - nejednotná, opis okolitého 
prostredia)
– krása a neporušenosť okolitej prírody, čistý na ozón bohatý 

vzduch, mierna klíma,vzduch, mierna klíma,
– metre, stopy

• doprava (vzdialenosť od hl. železničných staníc 
a možnosti lokálnej dopravy)
– železnica, fiaker, omnibus,  poštový voz s osobnou prepravou, 

automobily na prenájom, elektrická železnica
• kúpeľná sezóna (letná, neskôr v tatranských strediskách 

aj zimná)
– máj/jún – september/október, 
– december-marec



• liečebné zariadenia, procedúry a kúry v nich 
používané, indikácie
– ochorenia dýchacích orgánov, katary, chudokrvnosť, nervové, 

žalúdočné, črevné, ženské, obličkové, kožné choroby, 
reumatizmus, dna, škrofulóza,

– studená hydroliečba, teplé vaňové kúpele, kúpele s ihličím, 
bahenné a rašelinové kúpele, minerálne, slnečné, zrkadlové, 
parné, sedacie kúpele, masáže, švédsky liečebný telocvik, 
pľúcna gymnastika, elektroliečba, inhalovanie, pitné kúry - pitie 
kyselky, očistné mliečne a srvátkové kúry, odtučňovacie a 
výkrmové kúryvýkrmové kúry

• služby (ubytovanie a strava, penzia, pošta, 
telegraf, telefón) 
– lacné turistické nocľahárne, hotely, vily, grandhotely,
– a lá Carte, Table d‘Hote, penzia,
– obchody s rozličným tovarom, trafiky, darčekové obchody



• oddychové aktivity
– turistika
– možnosti kultúrneho a športového vyžitia

• tanečné zábavy, koncerty, príležitostné divadelné 
predstavenia,

• knižnice, čitárne, konverzačné, hudobné salóny,
• poľovačky, rybolov, lov rakov, streľba holubov, jazda na koni,
• bobové, sánkarské a lyžiarske dráhy, klziská alebo 

„Rennwolf“,„Rennwolf“,
• kriket, tenis, golf, biliard, kolky

• ceny (ponuka mimoriadnych pred-
a posezónnych zliav, skupinových zliav)

– 20-50 % zľavy

• získanie podrobnejších informácií a rezervácie 
ubytovania



Možnosti využitia informácií v 
inzerátoch

• miestne monografie,
• občianska vybavenosť,
• služby, 
• voľnočasové aktivity: šport a kultúra,
• architektúra,• architektúra,
• technický pokrok,
• balneologické a medicínske hľadisko, 
• biografické informácie,
• jazykové hľadisko,
• grafické hľadisko.



Ďakujem(e) za pozornos ť


