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Ing. Karel Cyril Neumann (27. 1. 1856 Nové Strašecí - 8. 10. 1919 Praha) 

český cukrovarnický chemik 

 

Karel Cyril (též Cyrill) Neumann se narodil 27. ledna 1856 v Novém Strašecí. V letech 1874 

až 1877 absolvoval na české technice v Praze chemicko-technická studia. Pracoval v lihovaru 

a pivovaru v Praze u Štajgrů a poté v letech 1879 až 1883 jako chemik v cukrovaru v Peruci. Roku 

1883 se stal spolumajitelem obchodní chemické laboratoře fy „Dr. Nevole & Neumann“ v Praze a zde 

působil mnohostranně jako cukrovarnický chemik, přísežný obchodní znalec a autor spisů z oboru 

cukrovarnictví. Po smrti dra Milana Nevoleho v roce 1907 vedl tento podnik samostatně do roku 

1914, kdy odešel do důchodu. 

Po celý život vyvíjel Neumann aktivní a mnohostrannou činnost nejen ve svém oboru, ale i v 

řadě spolků. Jako jednatel Spolku cukrovarníků východních Čech přispěl k rozvoji tohoto spolku. Pro 

zemskou „Jubilejní“ výstavu v roce 1891 uspořádal cukrovarnický pavilon, obdobně na 

„Národopisné“ výstavě v roce 1895 a „Jubilejní výstavě Obchodní a živnostenské komory“ roku 

1908. Stal se uznávaným odborníkem v oboru cukrovarnictví, publikoval množství prací a byl 

organizátorem a hojným účastníkem četných zájmových schůzí, valných hromad a sjezdů. V roce 

1903 založil při „Průmyslové jednotě“ obsáhlou „Representační a studijní knihovnu 

cukrovarnickou“. V roce 1909 byl v Londýně zvolen členem Mezinárodní komise pro jednotné 

metody zkoušení cukru. 

Od roku 1883 do roku 1907, tedy 24 let, byl členem „Spolku českých chemiků“, postupně jako 

pokladník, jednatel a místopředseda. Od roku 1885 pak byl členem „Spolku cukrovarníků 

východních Čech“, kde působil 30 let jako jednatel. Od roku 1910 byl také členem výboru „Spolku 

pro průmysl cukrovarnický v Čechách“, dále byl jmenován členem „Kuratoria Výzkumné stanice 

cukrovarnické“. Působil i ve spolcích majitelů chemických laboratoří (7 let předsedou), architektů 

a inženýrů v království Českém a dalších, a od roku 1908 byl členem výboru „Technického musea“, 

kde se zasloužil o budování cukrovarnického oddělení.  

Ve své publikační činnosti se snažil zaplnit mezery v české odborné literatuře. Publikoval již 

od roku 1879 v „Listech cukrovarnických“ a v „Listech chemických“, od roku 1884 byl  

spolupracovníkem a 1893 spoluredaktorem (spolu s prof. K. Preisem) „Listů cukrovarnických“. V 

letech 1890 až 1896 sepsal „Příručnou knihu pro laboratoře cukrovarnické“, na jejímž základě byla 

vychována celá generace cukrovarnických chemiků. Od roku 1885 (86?) vydával každoročně 

„Kalendář cukrovarnický“, jenž se stal oblíbenou ročenkou českých cukrovarníků. Od roku 1902 

vydával „Cukrovarnickou knihovnu“, řadu odborných monografií. Z menších odborných studií je 

třeba zmínit úvahu „Rub a líc našeho průmyslu cukrovarnického“ z roku 1900 (původně otištěno v 



„České revui“). V nedokončeném rukopise zůstala práce „Vynikající čeští technikové v průmyslu 

cukerním“ (1917?), pro níž sbíral materiál (mj. i fotografický), který zůstal v jeho pozůstalosti. 

Věnoval se i studiu historie cukrovarnictví, k níž dlouhá léta sbíral materiál. Napsal „Nástin 

dějin průmyslu cukrovarnického v Čechách“, 1. část, 1787-1830 (1891), který přeložil i do němčiny 

(„Entwurf einer Geschichte der Zuckerindustrie in Böhmen“, 1891), a také - spolu s J. V. Divišem - 

„Dějiny Spolku cukrovarníků východních Čech“ (1894). Vážně se zabýval i genealogií 

a numismatikou, vydal spis „Poznámky k dějinám rodů Horů z Ocelovic“ a v rukopise zůstalo jeho  

dílo o numismatice a Rodinná kronika.  

Tiskem byla vydána i jeho „Slavnostní řeč k zahájení činnosti Technického musea pro 

Království české“ z roku 1908 (vyd. asi 1910). 

Věnoval se i veřejným záležitostem, zasedal v „Městské zdravotní radě v Praze“, pracoval v 

„Pražské městské zdravotní komisi“, byl členem komise pro zřízení „Technických komor“ apod. Byl 

rovněž členem několika správních rad průmyslových podniků a společností. 

Roku 1909 byl jmenován dopisujícím a v roce 1911 řádným členem Národohospodářského 

ústavu při České akademii věd, jehož se stal též jednatelem. 

Za práci při Jubilejní výstavě byl v roce 1910 vyznamenán rytířským křížem řádu Františka 

Josefa. 

Karel Cyril Neumann zemřel 8. října 1919 v Praze. 

 

 

2. Vývoj fondu 

Z několika poznámek na složkách archiválií či na archiváliích fondu je patrné, že fond narůstal 

postupně, dary od jednotlivců i institucí, s nimiž měl za svého života K. C. Neumann co do činění. 

Podle informace někdejšího pořadatele fondu, resp. jeho původní podoby, z roku 1940, dr. Oldřicha 

Říhy, byly nejstarší archiválie získány v dubnu 1940 od Technického muzea jako tzv. „Sbírka K. C. 

Neumanna“. Sestávala ze dvou hlavních skupin dokumentů. V první byly různé dokumenty, 

shromážděné přímo Neumannem pro jeho vědecké publikace z dějin cukrovarnictví. Ve druhé pak 

různé dokumenty ponejvíce úřední a formální povahy, jako tiskopisy, pozvánky apod., adresované K. 

C. Neumannovi jako členovi a jednateli odborných a zájmových spolků. Tato dokumentace pak 

postupně přecházela do Technického muzea či přímo do Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu 

a technické práce. 

Poslední takový velký soubor dokumentů, korespondence s Národohospodářským ústavem 

při České akademii z let 1909 - 1913, byl předán 17. 5. 1990 z knihovny NTM a převzal ho dr. K. 

Černý. 



K původnímu seznamu archiválií, jak je uveden v inventárním seznamu z roku 1940 od O. 

Říhy, tak postupně přibylo značné množství tzv. Dodatků. Ty byly při tomto novém inventarizování 

zahrnuty do fondu, roztříděny a očíslovány. Přitom bylo navázáno na původní uspořádání z roku 

1940, takže se nejedná o nový inventář, ale o doplněný a revidovaný původní prozatímní inventární 

seznam, převedený do konečné podoby podle současných odborných kritérií. 

 

 

3. Archivní charakteristika fondu 

Fond Karel Cyril Neumann č. 144 je sice součástí řady osobních fondů Archivu NTM, ale 

charakter osobní pozůstalosti či osobního fondu nemá. Obsah fondu je výsledkem postupného 

převádění dokumentů a archiválií od různých dárců pro NTM do archivu. Ve fondu naprosto 

převažují dvě odlišné skupiny archiválií: 1. pomocný a přípravný materiál pro odbornou a vědeckou 

práci K. C. Neumanna a 2. produkce jeho veřejné činnosti v různých specializovaných i zájmových 

spolcích. V této druhé skupině dále převládá materiál spíše formálního rázu, jako pozvánky na schůze 

a valné hromady, a dále korespondence a agenda spjatá s prací těchto spolků.  

Způsob uspořádání je dvojí: v 1. části (většina inv. č. 6 - 52) bylo ponecháno původní 

uspořádání ze soupisu z roku 1940 (pořadí a obsah složek byly zachovány, změněna byla pouze jejich 

inv. čísla), 2. část (inv. č. 1 - 5 A., 53 - 85) je výsledkem zpracování dodatkového materiálu, z nichž 

část tvořila i součást původního Říhova inv. č. 32. a Černého inv. č. 52. Jako kritérium pro zpracování 

druhé části bylo zvoleno chronologické uspořádání po jednotlivých rocích veřejné činnosti 

Neumannovy, čímž byl zohledněn i původní systém uložení archivního materiálu. V maximální míře 

bylo přidržováno staré archivní zásady ponechat původní strukturu archivní sbírky, čili nerozbíjet 

celky, vzešlé od jednoho původce apod. Inventární čísla 81 a 82 tvoří materiály, převedené ze sbírky 

biografického materiálu ANTM. 

Archivní materiál je v dobrém stavu a je rozčleněn do čtyř kartonů. 

 

 

4. Rozbor obsahu archivního materiálu 

Fond obsahuje jen minimálně dokumentačního materiálu k životu původce. Specifický 

a postupný způsob vzniku fondu výrazně poznamenal jeho složení. 

Z životopisného materiálu (podle pořádacího schématu I.) jsou ve fondu pouze Neumannovy 

čtyři členské legitimace, a z korespondence (II.) dva rodinné dopisy a 16 osobních. 

Více materiálu obsahuje soubor archiválií, týkající se odborné a vědecké činnosti původce 

(III.). Zde jsou uloženy dvě původní vědecké Neumannovy práce (třetí, pod inv. č. 5 A., byla předána 

do knihovny NTM, kde se nalézá pod sign. B 19677), ostatek (III.f)) je množství pomocného 



a přípravného materiálu pro původcovy vědecké práce z dějin cukrovarnictví, včetně fotografií (inv. 

č. 6 - 50). 

Kvantitativně nejpočetněji jsou zastoupeny písemnosti z veřejné činnosti původce (IV., inv. č. 

51 - 80), dokumentující na úřední agendě, ale i korespondenci spolkové a společenské (pozvánky na 

schůze, plesy a recepce, oznámení o svatbách i úmrtích) rozsáhlou a rozmanitou Neumannovu 

veřejnou činnost. K nejčastěji se vyskytujícím pozvánkám patří pozvánky na schůze, valné hromady 

apod., případně úřední agenda a korespondence těchto spolků: Středočeský cukrovarnický spolek, 

Podpůrný spolek technických a administrativních úředníků cukrovarnických v mocnářství 

rakousko-uherském v Praze, Spolek pro průmysl cukrovarnický v Čechách, Spolek cukrovarníků 

východních Čech, Česká společnost pro průmysl cukerní v Praze, Zentralverein für die 

Rübenzucker-Industrie Österreichs und Ungarns, Spolek českých chemiků v Praze, Česká chemická 

společnost pro vědu a průmysl v Praze, Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách, 

Národohospodářský ústav při České Akademii, Společnost přátel starožitností českých v Praze, 

Městská zdravotní komise, Spolek architektův a inženýrů v království Českém, Ústřední Matice 

Školská, Národní Jednota Pošumavská, Národní Jednota Severočeská, Národní strana 

svobodomyslná aj. Časové rozmezí tohoto velikého množství dokumentů ponejvíce úřední a formální 

povahy je: 1897 - 1919. 

Oddíl Ilustrační materiál o původci fondu (V.) tvoří celkem šestero biografických článků, 

separátů, kopií článků, nekrology a jeden vzpomínkový text, převedený ze složky „K. C. Neumann“ 

dokumentačního a biografického fondu ANTM, kde byly ponechány kopie těchto originálů. 

Zbývající část fondu tvoří několik složek písemností cizích osob (VII.), zejm. několik 

dokumentů a korespondence z pozůstalosti Č. Hevery. (inv. č. 85). 

Ve fondu tedy zcela nebo téměř úplně schází životopisný materiál, osobní korespondence, naprostá 

většina dokumentů z odborné činnosti, jen skromně je zastoupen ilustrační materiál o původci fondu 

a chybí i písemnosti týkající se rodiny, jakož i sbírky původce. 

 

 

5. Záznam o uspořádání fondu 

Fond č. 144 K. C. Neumann uspořádal dr. Oldřich Říha v roce 1940 a v roce 2005 na toto uspořádání 

navázal a doplnil ho Miroslav Balcar, jenž také sestavil tento rozšířený prozatímní inventární seznam. 

Jeho součástí - jako příloha - je i původní inventární seznam (soupis sbírky) Říhův s dodatkem 

Černého. 
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inv. č. sign. obsah ks datace k. č. 

 
 I. Životopisný materiál   1 
 I. a) Osobní doklady, diplomy, legitimace   1 

1 I. a) Členské legitimace K. C. Neumanna z roku 1900 4 1900 1 
      
      
 II. Korespondence   1 
 II. a) , b) Korespondence rodinná a osobní   1 

2 II. a) , b) Dopisy, 2 kusy, od syna Karla, z roku 1919; dopisy, lístky, vizitky a pohlednice 
adresované K. C. Neumannovi z let 1886 - 1919, 16 kusů 

18 1886 - 1919 1 

      
 II. b) 3. Dopisy zatím blíže neurčené   1 

3 II. b) 3. Dopis od F. Schillera z 10. 11. 1896 neuved. příjemci (snad K. C. Neumannovi). 1 1896 1 
      
      
 III. Odborná a vědecká činnost původce fondu   1 
 III. a) Odborná a literární práce   1 
 III. a) 1. Odborné a vědecké práce   1 

4 III. a) 1. Sbírka výrobků, mezivýrobků a odpadků cukrovarnické manipulace. Popsal K. 
C. Neumann /rozmn. 16 stran/ nedat. 

3 po 1908 1 

5 III. a) 1. Rub a líc našeho průmyslu cukrovarnického (časová úvaha). Napsal K. C. 
Neumann. Otištěno z České revue 1900. Praha 1900. 

1 1900 1 

 III. a) 1. Rukopis práce Vynikající čeští technikové v průmyslu cukerném, 1917, 57 stran 
/životopisné údaje/. Autor K. C. Neumann. (Předáno do knihovny NTM, kde 
uloženo pod sign.: B 19677.) 

 1917 1 

      
 III. f) Pomocný a přípravný materiál   1 

6 III. f) Deník cukrovaru v Dobrovici z kampaně 1848 - 1850 /10 stran/ 1 1848 - 1850 1 

7 III. f) Berichtigung des praktischen Rübenbaues zur Zuckerfabrikation - asi z r. 1840. 
/12 stran/ 

1 asi 1840 1 

8 III. f) Zaker Zuckerfabrik. Geld Hauptbuch pro Campagne 1838. 1 1838 1 

9 III. f) Přihláška dodávky řepy cukrovaru v Čáslavi z r. 1860. 1 1860 1 

10 III. f) Inventarium strojového zařízení cukrovaru v Martinovsi z let 1835 - 1848 /12 
stran opisu/ 

1 1835 - 1848 1 

11 III. f) Boden-Journal cukrovaru v Přerově z kampaně 1890/91 /40 stran/ 1 1890 - 1891 1 

12 III. f) Dva tiskopisy cukrovaru v Přerově. 2 s. d. 1 

13 III. f) Reine Piléarbeit /blíže neoznačeno, pravděpodobně Přerov./ 1 s. d. 1 

14 III. f) Preis und Preisdifferenzen /blíže neoznačeno, pravděpodobně Přerov./ 1 s. d. 1 

15 III. f) Výkaz práce za kampaň 1893 /pravděpodobně Přerov./ 1 1893 1 

16 III. f) Manipulační úvaha pro kampaň 1895/96. 1 1895 - 1896 1 

17 III. f) Durchschnitte durch Analysen der verarbeiteten Rohzuckers 1892/93 /2 str./ 1 1892 - 1893 1 

18 III. f) Bilance cukrovaru v Chlumci n. Cidl. za kampaň 1851-52 /4 strany/ 1 1851 - 1852 1 

19 III. f) Inventář Anežčina cukrovaru v Chlumci n. Cidl. /24 stran/ 1 /1850/-/1880/ 1 

20 III. f) Výsledky polarisace v cukrovaru v Chlumci n. Cidl. 1885/86 /2 tabulky/ 2 1885 - 1886 1 

21 III. f) Cukrovar Dolní Beřkovice /leták "Návod k zacházení se separátorem vápenného 
mléka, patent Kořán"a 2 tiskopisy/ 

3 /1890/-/1900/ 1 

22 III. f) Zápisník cukrovaru Dolní Beřkovice 1863-66. /48 stran/ 1 1863 - 1866 1 

23 III. f) Leták Fr. Horského /4 str./ 1 1858 1 

24 III. f) Zpráva o čištění šťav cukerních za použití elektrolysy v cukrovaru v Dol. 
Beřkovicích, 1896. /28 stran/ 

1 1896 1 



inv. č. sign. obsah ks datace k. č. 

 
25 III. f) Sdělení kn. Lobkowitze cukrovaru v Dol. Beřkovicích z 13. března 1874 /1 

dopis/. 
1 1874 1 

26 III. f) Vyúčtování cukrovaru v Ouvalech s rolníkem Kopeckým, 1910. 1 1910 1 

27 III. f) Project zu einem Pilébrecher für die Zuckerfabrik in Chropin, 1890 /plán/. 1 1890 1 

28 III. f) Plan zu Errichtung einer Zuckerraffinerie z r. 1787 a Plan zu Vergrösserung der 
Zuckerraffinerie z r. 1788 /Zbraslav/ /2 tištěné letáky po 4 str./ 

2 1787, 1788 1 

29 III. f) Beschreibung eines neuen Verfahrens den Zucker in Krystallen dargestellen /28 
str./ bez data 

1 /1850/-/1870/ 1 

30 III. f) Laboratorium in der Zuckerfabrik Carlsthal 1873-1877 /152 str./ 1 1873 - 1877 1 

31 III. f) Bericht der Swojschitzer Zuckerfabrik über die Melasseverarbeitung nach dem 
Patente Franz Šebor 1873 /8 stran/. 

1 1873 1 

32 III. f) Korespondence Frant. Šebora s cukrovarem ve Svojšicích, 1873-75 12 1873 - 1875 1 

33 III. f) Povolení k užití difuse v cukrovaru v Přelouči, 1872 /1 list/ 1 1872 1 

34 III. f) Plány Steinmannovy pece u cukrovaru v Oboře /kopie ve 2 exempl. a 
vysvětlivky J. Podhory z r. 1910/. 

3 po 1873 1 

35 III. f) Stanovy Spolku pro zvelebení cukrovarnictví v Král. Českém /čes. a něm./. 2 /1873/ 1 

36 III. f) Podpisy cukrovarníků a vynikajících osob. /ozn. autor/ 83 s. d. 1 

37 III. f) Příspěvky k dějinám českého cukrovarnictví. Materiál dotazníkový a 
korespondence spojená s prací na Dějinách cukrovarnictví 

14 1890 - 1891 1 

38 III. f) Zucker- und Syruperzeugung. Opis z Jahrbücher der k. k. statistischen 
Zentralkommission. Příspěvky k dějinám rakouského cukrovarnictví z let 
1841-46. /Z pozůstalosti Č. Hevery/ /60 stran/ 

1 1841 - 1846 1 

39 III. f) Burák. Opis ze Světozoru 1834, čís. 2, str. 14 /8 stran/. 1 1834 1 

40 III. f) Seznam cukrovarů v Čechách do r. 1863 /4 str./. 1 1863 1 

41 III. f) Návrh na obraz cukrovaru z r. 1811 /kresba perem/. 1 1811 1 

42 III. f) Rukopis Rytířův, Cukerní průmysl kolem r. 1830 /výtah z článku E. Lippmanna 
z Bull. chim. Franc. 1899-1900/. 

1 1899 - 1900 1 

43 III. f) Rukopis Dějin Spolku pro prům. cukrovarnický v Čechách /57 stran/, autor 
neuveden. 

1 /1891/ 1 

44 III. f) Materiál k životopisu H. Karlíka /3 životopisy a 2 dopisy/. 5 /1899/ 1 

45 III. f) Cizí hosté v cukr. pavilonu na Národopisné výstavě /4 strany/ 1 /1891/ 1 

46 III. f) Zählapparat für Diffusionsgefässe System Strube /12 litogr. stran/. 1 s. d. 1 

47 III. f) Verbesserter Zählapparat System Strube /4 litogr. strany a 7 plánů/. 8 s. d. 1 

48 III. f) Fotografie, rytiny a reprodukce 32 1863-1919 1 

49 III. f) Reprodukce pro Nástin dějin průmyslu cukrovarnického 84  1 

50 III. f) Výpočet úrody ze sklizně řepy 1893, 1 list. 1 1893 1 
      
      
 IV. Písemnosti z veřejné činnosti původce   2 

51 IV. Archiválie, týkající se I. kursu cukrovarnického r. 1901. /Zápisky K. C. 
Neumanna, pozvánky na schůze, program kursu, rozvrh hodin, rukopis 
Neumannova proslovu, seznam účastníků aj./ 

12 1901 2 

52 IV. Agenda a korespondence s Národohospodářským ústavem při České akademii z 
let 1909 - 1913. Složka obsahuje pozvánky na schůze NÚ, žádosti o cestovní 
stipendia do ciziny, návrhy na zřízení archivu členů, Bráfova a Wiehlova fondu, 
návrhy na nové členy NÚ, dopisy J. J. Friče, J. V. Diviše, prof. Dr. J. Grubera, 
gen. jednatele NÚ. 

151 1909 - 1913 2 

53 IV. Tiskopisy, /oznámení, pozvánky ke slavnostním akcím/:  
a) parte, 62 kusů;  
b) pozvánky na recepce, plesy, večírky, společenská setkání apod., 67 kusů;  
c) svatební a jiná společenská oznámení, 118 kusů;  
d) Dr. Milan Nevole, soubor nalepených dokumentů o jeho úmrtí 23. 11. 1907: 

248 1907, s. d. 3 



inv. č. sign. obsah ks datace k. č. 

 
parte, kondolence, výstřižkový archiv nekrologů. 

54 IV. Dopisnice s pozvánkami na schůze..., 205 kusů, z let 1897 - 1919. 205 1897 - 1919 2 

55 IV. a) Korespondence týkající se sjezdu chemiků 1897, 57 kusů; b) pozvánky na 
sjezd, 4 kusy; c) telegrafy ke sjezdu, 7 kusů. 

68 1897 2 

56 IV. a) Korespondence o návrhu na zřízení Komory technických chemiků, 1898, 6 
kusů; b) tištěný leták o Listech cukrovarnických, 1 kus,1898. 

7 1898 2 

57 IV. a) Korespondence (vč. konceptů) týkající se zákona o zřízení Komory 
technických chemiků r. 1899, 39 kusů; b) pozvánky na schůze, 2 kusy; c) výročí 
H. Karlíka 1899, 3 kusy, 

44 1899 2 

58 IV. Protokoly ze schůzí, prezenční listiny, návrh poradní schůze, 1896-99, 11 kusů. 11 1896 - 1899 2 

59 IV. a) Dopis z r. 1900, 1 kus; b) pozvánky z r. 1900, 3 kusy; potvrzení o zaplacení 
člen. Příspěvku z r. 1900, 1 kus. 

5 1900 2 

60 IV. Pozvánky na schůze a valné hromady, 10 kusů. 10 1901 2 

61 IV. Pozvánky na schůze a valné hromady, 18 kusů. 18 1902 2 

62 IV. Pozvánky na schůze, kongresy a valné hromady, 5 kusů. 5 1903 2 

63 IV. Pozvánky na valné hromady, schůze a slavnostní shromáždění, 10 kusů. 10 1904 2 

64 IV. Pozvánky na valné hromady, 4 kusy. 4 1905 2 

65 IV. a) Pozvánky na schůze, valné hromady a shromáždění, 53 kusů; b) různé 
tiskoviny, 7 kusů; c) dokumenty a pozvánky z Národní strany svobodomyslné, 
15 kusů. 

75 1906 2 

66 IV. Pozvánky na schůze a valné hromady, 9 kusů. 9 1907 4 

67 IV. Pozvánky na schůze a valné hromady, 11 kusů. 12 1908 4 

68 IV. Pozvánky do schůzí, valných hromad a na kongresy, 52 kusů.Dokumenty o 
Národní straně svobodomyslné, 8 kusů.Různé dokumenty, 2 kusy. 

62 1909 4 

69 IV. a) Pozvánky na schůze a valné hromady, rok 1910, 40 kusů;  
b) různé tiskoviny a letáky, 8 kusů;  
c) korespondence a pozvánky týkající se oslav J. S. Presla, 4 kusy; 
d) 1 foto. 

53 1909 - 1910 4 

70 IV. Pozvánky na schůze aj., 1911, 7 kusů. 7 1911 4 

71 IV. a) Pozvánky na schůze, valné hromady aj., rok 1912, 16 kusů; b) dokument, 
neidentifik., kartón, z r. 1912. 1 kus; c) účetní uzávěrka za rok 1911 - 12, 1 list. 

19 1912 4 

72 IV. a) Pozvánky na schůze, valné hromady, vycházky aj., rok 1913, 63 kusů; b) 
různé dokumenty, tiskoviny a dopisy z r. 1913, 11 kusů; c) leták Zentralverein 
für die Rübenzucker - Industrie Österreichs und Ungarns, 2 listy z roku 1913. 

75 1913 4 

73 IV. a) Pozvánky na schůze a valné hromady z r. 1914, 12 kusů; b) oznámení 
Chemicko-analytické laboratoře inženýra Schicka a inženýra dr. Horáka z r. 
1914, 1 list. 

13 1914 4 

74 IV. a) Pozvánky na schůze, valné hromady, 1915, 19 kusů; b) oznámení, výzva, 2 
kusy, 1915. 

21 1915 4 

75 IV. Pozvánky na schůze, valné hromady, korespondence týkající se schůzí, rok 
1916, 34 kusů. 

35 1916 4 

76 IV. a) Pozvánky na schůze, valné hromady a shromáždění z r. 1917, 22 kusů; b) 
dopis K. C. Neumannovi od dr. G. Heidlera z 31. 5. 1917, 1 kus. 

24 1917 4 

77 IV. Pozvánky na schůze a valné hromady z r. 1918, 21 kusů. 21 1918 4 

78 IV. Dokumenty o cukrovarnictví, 1916 - 1918, 10 kusů. 10 1916 - 1918 4 

79 IV. a) Pozvánky na schůze, porady a valné hromady z roku 1919, 20 kusů;  
b) různé tiskoviny a tiskopisy, týkající se cukrovarnictví, obchodu, spolkové i 
politické činnosti z roku 1919, 30 kusů;  
c) dokumenty o valné hromadě spolku Akademický dům v Praze, Zpráva o 
činnosti spolku Mensa academica, výroční zprávy studentských spolků apod. z 
roku 1919, 6 kusů;  
d) korespondence profesní a spolková z r. 1919, 5 kusů. 

61 1919 4 

80 IV. K. C. Neumannův Kalendář cukrovarnický I., 1916-1917, ročník XXXI. 1 1916 - 1917 4 



inv. č. sign. obsah ks datace k. č. 

 
      
      
 V. Ilustra ční materiál o původci fondu   4 
 V. b) Vzpomínky, oslavné projevy apod.   4 

81 V. b) Biografické texty o K. C. Neumannovi, strojopis s posmrtnou vzpomínkou od 
neznámého autora, pro Národohosp. Ústav, 1919; biografický medailon z Ottova 
slovníku naučného, 18. dílu z r. 1902 (xerox) a z Ročenky Národohospodářského 
ústavu z r. 1912. Celkem 3 kusy. 

3 1902 -1919 4 

      
 V. e) Nekrology, proslovy nad rakví apod.   4 

82 V. e) Nekrology: 1. Obzor národohospodářský XXIV/č. 9, 1.11.1919 (od ing. B. 
Mansfelda); 2.Chemické listy pro vědu a průmysl, roč. XIII., 1919, č. 9 (od K. 
Andrlíka) 

2 1919 4 

      
      
 VII. Písemnosti cizích osob   4 

83 VII. Sbírka cukrovarnických nožů. Monografie Abunda Staňka s dodatky K. C. 
Neumanna /60 listů s nákresy jednotlivých typů/ 

1 po 1893 4 

84 VII. Sušárna vozíková k sušení bílého zboží. Přednáška J. Kořána z 9. dubna 1910. 19 1910 4 

85 VII. Z pozůstalosti poslance Čeňka Hevery: a) ?) Skizze über einige Daten 
hinsichtlich den Entwicklung und Gründung der Zuckerindustrie in Österreich 
(insbesondere in Böhmen) bis z. J. 1840. Elaborát vypracovaný min. Financí 16. 
6. 1890. 8 stran; a) ß)Euer Hochwohlgeboren! Průvodní dopis Č. Heverovi z 
ministerstva financí ze 16. 6. 1890. 1 list; b) Versteuerte Rüben. Číselné údaje o 
cukrovarech v Čechách z let 1851 - 1853. 10 stran; c) Die Zuckerrübe. Auszug 
aus der böhmischen Zeitschrift Světozor vom Jahre 1834. 16 stran. 

4 1834 - 1890  
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Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012-2013. 
datum provedení GI: 27. 2. 2014 
 
výčet ověřených a nově zjištěných evidenčních jednotek: 
-kartony: 4 ((1787) 1858 - 1919) 
-mapy, plány …: technické výkresy: 3 ([1873]-1890) – 28, 34 
-mapy, plány …: grafické listy: 3 (1910) - 49 
-mapy, plány …: kresby: 1 (1811) - 41 
-fotografické archiválie: fotografie na papírové podložce: 22 (1863-1919) – 48, 49, 69 
-tisky: tisky po roce 1800: 2 (1900-1917) – 5, 80 
-tisky: pohlednice: 3 (1909-1914) - 48 
-celkový počet (dílčích) evidenčních jednotek: 38 
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