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František Zuman (2. 10. 1870 – 22. 10. 1955) 
 

Studoval na gymnasiu v Mladé Boleslavi, po absolvování právnické fakulty UK v Praze 

vstoupil do státní služby finanční (1895-1937). Jako vrcní finanční rada v. v. se věnoval cele práci 

spisovatelské. 

Hlavním předmětem jeho vědeckého zájmu se staly dějiny českého papírnictví po stránce 

historického vývoje i po stránce technické výroby. Výsledky tohoto studia shrnul v knize „Výrobní 

technika papíru a její vývoj“, 1937. Na podkladě svých archivních studií zpracoval dějiny 

jednotlivých papíren celých Čech. 

Zvláštní pozornost při tom věnoval českým filigránům, jejichž soupisy od XVI. do pol. XIX. 

stol., sestavené podle papíren a doprovázené negativními reprodukcemi, uveřejnil v Památkách 

archeologických (1923 a 1929-1930) a v Rozpravách České akademie (1931 a 1934). 

František Zuman byl výborným znalcem památek, zasloužilým pracovníkem v oboru 

ochrany starých památek, svou pomocí i radou přispěl k rozvoji místního musea v Bělé pod 

Bezdězem, napsal celou řadu vlastivědných a historických studií brožur o Bělsku a okolí. S oblibou 

psal také o sklářství, archeologii, musejnictví apod. 

Četné práce, podložené rozsáhlým studiem archivních pramenů a cestami s vlastním 

ověřením místní situace, jsou mnohdy doprovázeny vysvětlujícími kresbami autora. Přistupuje 

významná činnost přednášková a dlouholetá práce ve Společnosti přátel starožitností. 

Fond tvoří 18 kartonů písemné pozůstalosti, ve které téměř nebylo skartováno. Velkou část 

tvoří koncepty, přesto byly ponechány, jako odkaz na prameny. Množství tzv. pomocného materiálu 

k jednotlivé tematice zobrazuje neúnavnou píli, řádné prostudování a ověření každého detailu. Jako 

doplněk byla na závěr zařazena korespondence Františka Zumana Vojtěchu Zemanovu z Prahy, 

korespondence manželky, pí Anny Zumanové Vojtěchu Zemanovi a koncepty dopisů Vojtěcha 

Zemana Františku Zumanovi. Dále pak separáty a publikace z oboru papírnictví od jiných autorů. 

 
 
 
 



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

 
 I. I. Osobní    

1 I. Osobní doklady (vysvědčení zachovalosti, nemajetnosti apod.) 
10 ks legitimací 
Parte (opis) a parte manželky 

20 1870-1969 1 

2 I. Vysvědčení z právnické fakulty 12 1890 – 1893 1 

3 I. Výkresy z 1. – 5. tř. gymnasia (zeměpisné mapky), 5 seš. 
a Program gymnasia v Mladé Boleslavi (F. Z: mezi výtečnými a 
vyznamenáním) 

6 1882 – 1887, 
1889 

1 

4 I. Akademický výbor Národopisné výstavy v Praze (Fr. Zuman místopředsedou) 24 1895 1 

5 I. Abiturientské sjezdy v Mladé Boleslavi po 15, 35, 40 letech 5 1905, 1925, 
1930 

1 

6 I. Čestné diplomy:  
dopis. člen Královské české společnosti nauk (v deskách) 
Čestný člen Společnostipřátel starožitností (v deskách) 
Čestné občanství Staré Boleslavi 
čestný člen Ochotnické jednoty Bělá pod Bezdězem 

4 1934, 1940, 
1948 

kart. 1, 
desky 1 

7 I. Různé: fotografie rodného domu, koncept „vzpomínek“, štočky a tisky Ex 
libris F. Z. 

31 1786, s. d. 1 

      

 II. II. Korespondence   1 

8 II. Osobní, úřední a odborná, týkající se: 
papírnictví – papírny, výroba papíru, filigrány 
kamenictví – těžba a zpracování granátů 
sklářství a sklářské hutě 
ochrana technických památek, muzejnictví 
výměna knih, separátů, fotografií 
posudky, ocenění, určení filigránů 
povolení studia v nepřístupných archivech 
spolupráce s rozhlasem – scénky 
vlastivědná a přírodovědná činnost 
Bělá pod Bezdězem a okolí, Bezděz (hrad, K. H. Mácha, A. z Valdštejna) 
rodáci apod. 

 1893 – 1954 1 

8 II. - (řazení chronologické) 281 1893 – 1928 1 

8 II. - (řazení chronologické) 879 1929 – 1937 2 

8 II. - (řazení chronologické) 815 1938 – 1946 3 

8 II. - (řazení chronologické) 775 1947 – 1954 4 

      

 III. III. Publika ční činnost    

9 III. Seznam publikovaných prací 6 1921 – 1947 5 

10 III. Publikované práce (menší články, zvláštní otisky) 60 1912 – 1950 5 

11 III. Novinové příspěvky (Národní Listy, Mladoboleslavské listy, Čas, Zvon apod.) 17 1894 – 1937 5 

12 III. Rukopisy (čistopisy) prací, přednášek, rozhlasových pásem, projevů: 
papírnictví – jednotlivé papírny, výroba, výrobky 
sklářství, kamenictví a granáty 
osobnosti – abecedně 

43 1890-1951 5 

12 III. Rukopisy (čistopisy) prací, přednášek, rozhlasových pásem, projevů: 
historické události, technické památky, muzejnictví apod. 
(+ koncepty velkých formátů) 

15 1915-1918, s. d. 6 

13 III. Koncepty prací: 
papírnictví – o jednotlivých papírnách, abecedně ostatní (filigrány, výroba a 
výrobky) 

196 1922-1950, s. d. 6 – 8 



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

 
sklářství, hutnictví, železářství, kamenictví 
osobnosti – abecedně 
historické události, technické památky, muzejnictví apod. (+ koncepty velkých 
formátů) 
(kart. 6 - 67/1947-1950, kart. 7 - 102/1929-1948, kart. 8 - 27/1922, s.d.) 

14 III. Pomocný materiál (poznámky, menší výpisky, odkazy, výstřižky, kresby, 
menší fotografie apod.) ve složkách: 
papír všeobecně, literatura o papíře a papírnách, výrobní technika, výrobky z 
papíru, filigrány a obchodní značky, přehled papíren v Čechách a Evropě, 
papírny pražské a posázavské, výpisky z prostudovaného materiálu Archivu 
ministerstva vnitra, Archivu Země České, Zemského archivu v Brně, sklářství, 
kamenictví, granáty, osobnosti (Purkyně, Mánesové, J. Konopas, F. B. 
Mikovec…) a různé – malířství, hedvábnictví, muzejnictví 
(kart. 8 - 4 složky/1911-1954, kart. 9 - 7 složek/1932-1937, kart. 10 - 12 
složek/1925-1943) 

23 1911-1954 8 – 10 

15 III. Kartotéka papíren (Čechy A – Z, Morava a Slezsko. Slovensko) 1 s. d. 11 

16 III. Kartotéka papírníků 1 s. d. 12 

17 III. Filigrány – jednotlivé listy ze starých matrik, na ukázku, bez označení (1 
svazek) 

1 19. stol. 12 

18 III. Filigrány – fotografie a reprodukce (1 svazek) 1 s. d. 12 

19 III. Filigrány – původní vypracované přílohy k publikacím (nalepené fotografie s 
pročíslováním, nákresy apod.) (7 svazků) 

7 s. d. 13 

20 III. Fotografie a kresby papíren a pracujících při výrobě (1 svazek) 1 s. d. 13 

21 III. Skleněné negativy k některým publikacím 13 s. d. 13 

      

 IV. IV. B ělá pod Bezdězem    

22 IV. Založení muzea (stanovy, projevy, koncepty žádostí o subvence apod.) 15 1907-1932 14 

23 IV. Otevření muzea (novinové zprávy, plakáty, obrazové přílohy interiérů muzea) 10 1913 14 

24 IV. Činnost města a muzea (programy kulturních akcí, plakáty, novinové zprávy 
apod. Většiou projevy F. Z.) 

31 1894 – 1944 14 

25 IV. Věstník okresu bělského 26 1910 – 1914 14 

26 IV. Lístková bibliografie bělského okresu (F. Z.) 1 s. d. 14 

27 IV. Čistopisy a koncepty pro časopis „Bezděz“ (menší příspěvky s místní 
vlastivědnou tematikou) (1 složka) 

1 (1931)-(1945) 14 

28 IV. Čistopisy a koncepty článků, přednášek a projevů:  
Bělá pod Bezdězem a okolí, Bezděz, K. H. Mácha, Purkyňové, Albrecht z 
Valdštejna apod., rodáci z Bělé a okolí – abecedně 

69 1894-1950 14 

29 IV. Pomocný materiál ve složkách: 
Bělá všeobecně, výpisy z městských knih, opisy cechovních listin, okolí Bělé, 
Sv. Jiljí, klášter bezdězský, Bezděz, rodáci a pracovníci z Bělé a okolí, z 
jiných okresů, tábory lidu (Bělá, Valečov, Petruškovy Vrchy), osobnosti 
(Mácha, Valdštejn apod.), různé 
(kart. 15 - 5 složek, kart. 16 - 4 složky) 

9  15 – 16 

      

 V. V. Společnost přátel starožitností    

30 V. Stanovy, projevy F. Z. při valných hromadách (koncepty, neúplná řada) 28 1906 – 1939 16 

31 V. Program a pozvánky na výlety, přednášky apod. (kresby a grafická úprava F. 
Z.) 

45 1902 – 1911 16 

32 V. Kresby a návrhy, reprodukce kreseb F. Z. pro Společnost přátel starožitností 
(ex libris a různé) + různé kresby pro Bělou a neurčené 

122 1898-1948 16 
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 VI. VI. Dodatky    

33 VI. František Zuman – Vojtěchu Zemanovi z Prahy (29 ks korespondence a 1 
kresba Bezdězu) 

31 1938 – 1952 17 

34 VI. Anna Zumanová – Vojtěchu Zemanovi (19 ks korespondence o pozůstalosti 
svého manžela) 

19 1956 – 1967 17 

35 VI. Vojtěch Zeman – Františku Zumanovi (42 ks konceptů korespondence) 42 1935 – 1955 17 

36 VI. Práce a separáty jiných autorů o papírnictví: 
menší práce – abecedně 
větší práce – a knihy 

42 1920-1951 17 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
589  Zuman František 
Archiválie z let: 1880-1955 
Ráz činnosti: papírenství 
Ráz fondu: písemná pozůstalost 
Množství archiválií: 18 kartonů, 1 desky 
Získáno od: Anna Zemanová, Stará Boleslav, Lázeňská 687, koupí 
Získáno kdy: 3. srpna 1962 
Pořádala: Valerie Honzáková, říjen 1971 



 

Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012-2013. 
datum provedení GI: 20. 5. 2014 
 
výčet ověřených a nově zjištěných evidenčních jednotek: 
-úřední knihy a rukopisy – rukopisy: 55 (1890-1951) - inv. č. 12 
-kartotéky: 3 ([1890]-[1955]) – inv. č. 15, 16, 27 
-kartony: 17 (1870-1955 (1967)) 
-fascikly: 1 (1934-1940) – inv. č. 6 
-mapy, plány …: technické výkresy: 5 (1882-1886) - inv. č. 3 
-mapy, plány …: grafické listy: 27 ([1890]-[1955]) – inv. č. 7 
-mapy, plány …: kresby: 1 (1942) – inv. č. 33 
-fotografické archiválie: fotografie na papírové podložce: 4 (1913-[1955]), inv. č. 7, 12, inv. č. 23 
-fotografické archiválie: fotografické desky: 13 ([1890]-[1955]) – inv. č. 21 
-tisky: tisky po roce 1800: 46 (1912-1951), inv. č. 3, 10, 23, 24 
-tisky: pohlednice: 5 (1946-1949) – inv. č. 10, 33 
-tisky: plakáty: 15 (1909-1949) – inv .č. 23, 24,  
-tisky: štočky: 1 ([1890]-[1955]) – inv. č. 7 
-celkový počet (dílčích) evidenčních jednotek: 193 
 
 
ověřená metráž archiválií: 2,44 bm 
 


