Příloha 1. Seznam předmětů pro národopisnou výstavu v Praze roku 1895
Předměty, které byly vybrány pro výstavu, jsou uvedeny „tučně“ v konceptu1 jsou označeny
červenou fajfkou.
Kroje a výšivky
Karkulka bílá s prolamovaným vyšíváním národním.
Karkulka pletená perličkami.
Karkulka stříbrem vyšitá.
Čepička vyšitá stříbrným a zlatým dracounem.
Ploché vyšívání zlatem na gázu. Útržek z roucha P. Marie z kostela v Nezamyslicích.
Vzory plochého vyšívání z r. 1796. Zapůjčeno sl. Stӧgrovými v Sušici jako práce jejich
babičky.
Obraz ručně vyšívaný.
Obraz vyšívaný zlatými nitkami a zlatem.
Obraz lepený z látky a papíru.
Vesta z látky hedvábné, na přednicích ploše vyšitá.
Vesta s ozdobným vyšíváním.
Obrázek na pergameně, ploše vyšívaný.
Čepec stříbrný.
Čepec ze zlatých krajek a vyšíváním a ozdobou křížovou na temenu granáty zdobený.
Čepec ze zlatých krajek.
Čepec ze zlatých krajek granáty a penízky zdobený.
Casule z brokátu zlatem protkávaného dar z r. 1642 od hr. Kolovrat Krakovských.
Casule z r. 1642 věnovaná chrámu sv. Václava v Sušici od bar. Markéty Kocové
z Dobrše a Hlavňovic, roz, Ježovské z Lub.
Díla tištěná
Životopisy svatých (bez titulního listu inkunábule).
Bible česká v slavném m. Norimberce vytištěná (ilustrovaná) z r. 1540.
Ecclesiasticus jinak kniha Yesua Siracha. Z němčiny přel. Jan Straněnský měšťan počátecký,
tiskl Jiří Melantrich r. 1575.
Postilla z. r. 1575 tisk Melantrichův.
Nový zákon z r. 1568.
Historia církevní z latiny přel. Jan Kocín z Kocinétu u M. D. A. z Veleslavína r. 1594.
Pašije pána Ježíše Krista. Z majetku chrámu Páně v Petrovicích u Sušice.
Sylva quadrilinquis Opera et imperisis M. D. Adama Weleslawina.
Dějepis markrabství moravského od Tomáše Pešiny z Čechorodu 1663.
Zřízení zemské království českého z. r. 1545.
Druhý traktát a počítání na cifrách z r. 1597.
Nejnovější věta příběhové neb novyny z r. 1810.
Přírodoskum neb fysika Vydal Karel Šádek Král. Hradec 1825.
Hlas lyry české od Frant. Bohumíra Štěpničky Praha 1817.
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Plody sboru učenců řeči českoslovan. prešpurského Prešpurk 1836.
Kancionál celoroční od Tomáše Soběslavského z r. 1610.
Mapa Čech od Mik Klaudiana z r. 1518.
Mapa Čech od Jana Krišt. Müllera z r. 1720 (mapa Čech ze zasedací síně).
Staré listiny (rukopisy)
Privilegia městečka Hrádku z r. 1470 daná pány z Rýzmburka a na Vilharticích.
Smlouva mezi Ondřejem Zmutem a Volfem Wessüegnerem dáno v městě horním
Bergreicheněteině 1623.
List jímž František Weissüegner z Weisenfeldu propustil z poddanství Matěje Doláka r. 1713.
Soupis a povinnosti gruntu Burdovského ve vsi Čeleticích a zápis Ant. Koláře z r. 1773.
Výpis artikulí cechu tkalcovského v Českých Budějovicích z r. 1529.
Řády a pravidla, jež rada m. Sušice r. 1581 jednotlivým cechům káže zachovávati.
Privilegie udělené Rudolfem II. pořádku řemesla soukenického m. Sušice z r. 1600.
Právo rychtářské Kadešice.
Pořádek při tovaryších vandrovních v Sušici z r. 1616.
Privilegie daná soukeníkům od Ferdinanda II. r. 1628.
Artikule starších řemesla pekařského v Sušici z r. 1652.
Vysvědčení zachovalosti rodičův a syna Jiřího Raušara dáno v horním
Bergreichenšteine, Hory Kašperské 1602.
Vysvědčení Kryštofa Tichého od velmistrů a mistrů řemesla pekařského, perníkářského
a mlynářského města Týna Horšova z r. 1664.
Dva rukopisy Václ. Klicpery Brněnské kolo Moravská národní báchorka ve čtveru dějství,
Bratři v Archangelu činohra v pěti dějstvích.
Dva dopisy Jos. K. Chmelenského V Klicperovi z r. 1825.
Básně (14 rukopisů) Karla bar. Villaniho z r. 1836.
Práce ze dřeva
Obraz malovaný na dřevě z r. 1642.
Kříž propletený z latěk dřevěných.
Stojan na dračky.
předměty hliněné
Tři kadluby hliněné jeden z r. 1674.
Džbánek s letopočtem 1683.
Hliněný džbán.
Čutora.
Hliněný lvíček polévaný zdobil kamna v jizbě rolníka Smetany ve Vlkonicích.
památky kovové
Zvonek z roku 1683 z kaple Anděla Strážce.
Lékárnické vážky.
Mosazná pípa.
Dvě cínové konvice a cínový pohár.

Dva cínové talíře.
Cínová konvice a pohár.
Cínová nádoba (baňka).
Mosazná lampa.
Nůž.
Zámek od dubové truhlice ze zámku kněžického u Petrovic.
Tři zámky různé práce.
Dva zámky od bývalé brány městské.
Dvě křesadla.
Pečeť řemesla pekařského a perníkářského z r. 1642.
Pečeť zednického a kamenického řemesla.
Pečeť bývalého kláštera albrechtického u Sušice.
Pečeť slovanské lípy po Svatoborem r. 1848.
Dvě stříbrná pečetítka erbovní.
Znaménka pekařská pro tovaryše do Sušice zavítavší.
Staré brýle.
Prsten jehož se užívá při zaříkávání dny.
Bochníček chleba koupený 10. října 1805. Vážil čerství 10 lotů a stál 6 kr. Strych žita byl
tehdy za zl. 26.
Veliká houba narostlá na pařezu šumavského dubu.

Příloha 2. Přehled publikací vydaných muzeem v Sušici ve zkoumaném
období
TUREK, Kajetán, Čtyřicet let městského muzea v Sušici, Sušice 1920. (= Publikace
městského muzea v Sušici, 1).
TUREK, Kajetán, Dr. J. A. Gabriel. Životopisný nástin, Sušice 1921. (= Publikace městského
muzea v Sušici, 2).
TUREK, Kajetán, Požáry města Sušice od 15. století, Sušice 1929. (= Publikace městského
muzea v Sušici, 3).
TUREK, Kajetán, Věž děkanského kostela sv. Václava v Sušici, Sušice 1927. (= Publikace
městského muzea v Sušici, 4).
TUREK, Kajetán, Ročenka městského muzea za rok 1929, Sušice 1930. (= Publikace
městského muzea v Sušici, 5).



TUREK, Kajetán, Jubileum místního časopisu sušického.
HELLICH, Jan, Rodiny sušické v Poděbradech.

TUREK, Kajetán, Zpráva o činnosti muzea za rok 1930, [Ročenka městského muzea za rok
1930], Sušice 1931. (=Publikace městského muzea v Sušici, 6).


LÁBEK, Ladislav, Nález cínových nádob z doby předbělohorské v Sušici.

TUREK, Kajetán, Ročenka městského muzea a zemědělského oddělení za rok 1931, Sušice
1932. (=Publikace městského muzea v Sušici, 7).


TUREK, Kajetán, Dějiny rodu Uhlů a hotelu Svatobor v Sušici.

TUREK, Kajetán, Ročenka městského musea a zemědělského oddělení za rok 1932, Sušice
1932. (Publikace městského musea v Sušici, 8).


TUREK, Kajetán, Jaroslav Vrchlický a Sušice.

MALOCH, František, Ke kolébce zlatonosné Otavy, Sušice 1934.(Publikace městského musea
v Sušici, 9).
KURZ, Vilém, Chov selské ovce v Čechách podle historických zpráv, Sušice 1934.(Publikace
městského musea v Sušici, 10).
TUREK, Kajetán, Prof. Dr. Masaryk poslancem za Sušici, Sušice 1935.(Publikace městského
musea v Sušici 11).

TUREK, Kajetán, Sušické ryby na stole krále českého, rybniční hospodářství městské a umělý
chov pstruhů a lososů, Sušice 1935. (= Publikace městského musea v Sušici, 12).
TUREK, Lubomír, Ročenka městského muzea v Sušici za rok 1935, Sušice 1935.(=Publikace
městského musea v Sušici, 13).




TUREK, Lubomír, Jak řádila cholera v Sušici před 100 léty.
TUREK, Lubomír, Dějiny moru a kaple sv. Rocha v Sušici.
TUREK, Lubomír, O lazebnících, felčarech, lékařích, apatykářích a materialistech v
Sušici od 16. stol..

TUREK, Kajetán, Ročenka městského muzea za rok 1936, Sušice 1936. (=Publikace
městského musea v Sušici, 14).



TUREK, Kajetán, Kaple Anděla Strážce v Sušici.
JANÁK, Antonín, Staré děkanství - Voprchovský dům (Rodopisná studie sušických
Voprchů z Feldenštejna a z Uračova).

Publikace městského musea v Sušici 15.



SEITZ, Jan, Dovršení díla.
TUREK, Kajetán, Dějiny veřejné péče o chudé v Sušici od 14. století.

Publikace městského musea v Sušici 16.




HOURA, Karel, Úprava budovy musea města Sušice.
TUREK, Kajetán, Městské museum ve vlastní budově.
JANÁK, Antonín, Kapucínský klášter v Sušici.

Publikace městského muzea v Sušici 17.



TUREK, Luboš, Vývoj zapalovací techniky od křesadla k sirce.
TUREK, Kajetán, Sociální péče o dělníky továren na sirky v Sušici v letech 18501890, Sušice 1940.

Mapy dárců
V této příloze budou znázorněny mapy s vyznačenými místy, odkud pocházeli dárci pro
sušické muzeum ve zkoumaném období. Pro všechny mapy je použit jeden mapový podklad2
a totožná legenda, která je uvedena na první napě. Mapy jsou vyhotoveny pro období, pro
které bylo možné získat dostatečné množství informací o dárcích. Vzhledem k „čitelnosti“
map neodpovídá velikost zanesených sídel jejich skutečné velikosti. Dále pak v případě, že se
několik sídel, ze kterých dárci pocházeli, nalézá v bezprostřední blízkosti, došlo k posunutí
příslušného názvu, tak aby se s ostatními nepřekrýval. Proto se některá sídla v mapách
nenacházejí přesně na svých původních místech.
Totožně bylo postupováno i u map dárců do muzea v Kašperských Horách. V tomto případě
jsou vzhledem k velkému počtu dárců v jednotlivých letech uvedeny mapy pro každý rok
samostatně. S ohledem na zachování čitelnosti jsou obdobně jako u předchozích i v těchto
mapách zkresleny velikosti sídel a jejich přesné umístění na mapě. U map znázorňujících
dárce pro muzeum v Kašperských Horách drtivá většina z dárců pocházela z obcí
s německým názvem. Pokud u takové obce byl, nebo v současnosti je obvyklý rovněž český
ekvivalent, je v mapách užito české pojmenování. Pouze v případě, že osada měla pouze
německý název, je v mapách užit ten.
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HERŠT, Václav, Mapa politického okresu sušického s vyznačením území zabraného Němci v letech 1938 – 1945,
in: HALLA, Václav, (red), Sušicko za okupace 1939-1945, Sušice 1947. (upravováno). Tato mapa zobrazuje
sušický politický okres s vyznačenými obcemi a šrafováním území s nadpoloviční většinou německé národnosti,
podle sčítání lidu z roku 1910, poslední podle obcovačí řeči.

Obrazová příloha

1. Josef Holík zakladatel muzea (1880
- 1892)

2. Augustin Kubeš ředitel muzea
v letech 1894 – 1896

3. Jan Taul jednatel muzea v letech
1894 - 1904

4. Vojtěch Mašťovský ředitel muzea
v letech 1906 – 1909 a 1912 - 1915

5. Karel Kramář ředitel muzea
v letech 1909 - 1912

6. Antonín Friedl ředitel muzea
v letech 1919- 1922

7. Kajetán Turek kustod, jednatel a
ředitel muzea v letech 1912 - 1942

8. Lubomír Turek ředitel muzea
v letech 1942 – 1945

9. Antonín Janák ředitel muzea
v letech 1945 - 1950

10. Karel Houra architekt projektu
rekonstrukce budovy muzea

11. Radnice města Sušice, umístění muzea 1880 – 1935,
výřez ukazuje vývěsní tabuli muzea.

12. Budova muzea (starého děkanství). Jedná se o oblíbenou kompozici renesanční
části náměstí.

13. Jiný pohled na budovu
muzea.

14. Část cínového pokladu, ze sbírek muzea.
15.
Zadní trakt
budovy
muzea.

16.
Interiér
muzea,
bývalý
mas haus

17.
Výstava
obrazů
Bedřicha
Anderleho
Anderle
stojí
uprostřed
v černém
obleku.

18.
Výstava
k výročí
W.A.
Mozarta
1941.

19. Osvobození ruští zajatci v květnu 1945, v pozadí budova muzea.

20. Slavnostní odhalení pamětní desky k osvobození Sušice americkou armádou.
Deska byla umístěna na fasádě budovy muzea.

