sláva, nazdar
výletu!☺

Český Krumlov
aneb

„Jak se fotografovalo před 100 lety“
Koncept prohlídek Musea Fotoateliér Seidel
a města Český Krumlov (UNESCO)
pro skupiny návštěvníků od 10 let

Český Krumlov, foto Josef Seidel, 1915

Místo:

Museum Fotoateliér Seidel
Linecká 272, 381 01 Český Krumlov, Česká republika
tel.: +420 380 712 354, e-mail: info@seidel.cz, www.seidel.cz

Nabídka:

Interaktivní prohlídka, Standardní prohlídka, Doprovodný program v Českém Krumlově a okolí

Tato koncepce zprostředkování vznikla v rámci aktivit Austrian Czech Cultural Cooperation (ACCC) Central European Cultural
Cooperation EWIV (FN 2077768t) a je podporována z prostředků Jihočeského kraje a Země Horní Rakousko.

ÚVODNÍ INFORMACE
Otvírací doba Musea Fotoateliér Seidel:
Otevřeno:

pro objednané skupiny možnost prohlídek po celý rok
pondělí - neděle od 9.00 do 18.00 hod (s výjimkou 24.12. a 31.12.)

Vstupné pro školní kolektivy:
1h - Standardní prohlídka s výkladem

2,- EUR / 40,- CZK / osoba

1,5h – 2h Interaktivní prohlídka

5,- EUR/ 80,- CZK / osoba

Vstup pro pedagogy a doprovodné osoby zdarma.
Prohlídky jsou vedeny v němčině a v češtině.
Vstupné v EUR zahrnuje poplatek za výklad v cizím jazyce.
Skupiny: min. 10, max. 40 osob (při prohlídce bude skupina 40 osob rozdělena na 2 části).
Věková hranice: 10 +

Doprovodný program v Českém Krumlově:
Státní hrad a zámek Český Krumlov
Egon Schiele Art Centrum, Regionální muzeum v Českém Krumlově
Grafitový důl, Pivovar Eggenberg
Prohlídka historického centra města s průvodcem
Vodácké a turistické výlety v Českém Krumlově a okolí
Turistický servis: stravování, ubytování, informační servis, parkování
Nabídka doprovodného programu viz příloha č. 3

Rezervace prohlídek Musea Fotoateliér Seidel:
Museum Fotoateliér Seidel
Linecká 272, 381 01 Český Krumlov, Česká republika
tel.: +420 380 712 354, e-mail: info@seidel.cz, www.seidel.cz

Rezervace prohlídek včetně doprovodného programu:
Infocentrum Český Krumlov
Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, Česká republika
tel.: +420 380 704 623 (622), e-mail: info@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/info

Informace o Austrian Czech Cultural Cooperation: www.ac-cc.net; office@ac-cc.net

Autoři koncepce:

Ing. Petr Hudičák, Mgr. Zdena Mrázková, MBA, Daniel Kintzl
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.
Mgr. Martin Jakab, Gymnázium Český Krumlov
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IMPRESE

Museum Fotoateliér Seidel, foto Libor Sváček, 2008

Museum Fotoateliér Seidel odkrývá příběh města Český Krumlov psaný dvěma generacemi
fotografů – otcem Josefem a synem Františkem Seidlovými. Je jen málo míst na světě, kde se
prolíná prostor i čas v tak rozmanitých souvislostech. Díky přeměně stoletého fotoateliéru v živé
muzeum mohou dnes návštěvníci znovu objevovat atmosféru starobylého domu a nahlédnout
do mnohdy již zmizelých zákoutí Českého Krumlova a Šumavy. V rámci interaktivních prohlídek
pro dětské skupiny ve věku od 10 let budou moci návštěvníci sami vyzkoušet, „jak se
fotografovalo před 100 lety“.

Josef Seidel přišel do Českého Krumlova v závěru 19. století ze severních Čech. Převzal zde
zavedený fotografický ateliér, z něhož v průběhu následujících let vybudoval prosperující firmu,
která v době svého rozkvětu zaměstnávala až 11 osob. Stal se otcem tří synů, schopným
fotografem a obchodníkem, ale i váženou osobností, která se aktivně podílela na společenském
a politickém dění v regionu. Po převzetí firmy synem Františkem v roce 1935 se pohnuté dějiny
země začaly odrážet i na životě a práci Seidelových. Po válce, za níž byl František vězněn a jeho
bratr Arnold zastřelen, byla část rodiny odsunuta do Německa, následovala komunistická
perzekuce a násilné ukončení činnosti firmy. Josef Seidel a jeho syn František ve svých dílech mj.
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zmapovali i dnes již zaniklou část česko-německo-rakouského pohraničí - památky, města
vesnice a sídla, která dnes již mnohdy neexistují. Projekt se významně dotýká jak německé
otázky, tak nešťastného poválečného vývoje v tehdejším Československu, což se odráží ve
vlastní fotografické tvorbě i v pohnutém osudu rodiny Seidlových.

Z unikátní obrazové „kroniky“ Fotoateliéru Seidel se dodnes dochovalo na 140 000 skleněných
desek i celuloidových negativů a pozitivů, pohlednicová alba, portréty i další fotopráce.
Portrétní tvorba z let 1884 - 1953 zachycuje několik generací obyvatel Českého Krumlova.
Součástí dědictví jsou i alba fotografií a pohlednic, dokumentující dílo Josefa a Františka
Seidlových především z oblasti krajinářské tvorby (tzv. „mapy“). To vše tvoří jedinečný soubor
dobových snímků.

V secesním objektu z roku 1905, který do roku 1949 sloužil jako rodinný dům s fotoateliérem, se
do dnešních dnů kompletně zachovalo původní vybavení fotografického ateliéru, fotokomory,
zákaznické a účetní knihy a řada dalších „svědků“ života této mimořádné rodiny, v jejímž
dramatickém osudu se zrcadlí proměny česko – německého města na přelomu 19. a 20. století.

Záchrana Musea Fotoateliér Seidel na počátku 21. století se podařila především díky intenzivní
česko – bavorsko – rakouské spolupráci a za podpory města Český Krumlov. Obnovu a provoz
této unikátní památky zajišťuje městská dceřinná společnost Českokrumlovský rozvojový fond
spol. s r.o.. Vzniklo tak muzeum, které je nejen poctou oběma fotografům a jejich dílu, ale
zároveň i šancí lépe porozumět soužití Čechů a Němců v regionu, který byl kdysi jejich
společným domovem. Jde o významný mezinárodní projekt se zásadním rozměrem poznání a
připomenutí historie života v krajině, kde spolu po léta žili Češi, Rakušané a Němci.

Projekt „Museum Fotoateliér Seidel Český Krumlov 1. – 3. etapa“ byl spolufinancován v rámci
česko – německo – rakouského porozumění z programu Evropské Unie INTEREG IIIA.
V současnosti je financován prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007- 2013 – „investice do Vaší
budoucnosti“.
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MODULY PROHLÍDEK
Tato koncepce prohlídek je výsledkem spolupráce Musea Fotoateliér Seidel, ACCC,
Regionálního muzea v Českém Krumlově a středoškolských pedagogů. Cílem je přiblížit mladým
návštěvníkům/návštěvnicím z České republiky a Horního Rakouska fotografickou manufakturu,
která déle než dvě generace zpracovávala dobové fotografie klasickou metodou. Zároveň
chceme představit kulturní význam archivu snímků Musea Fotoateliér Seidel ve vztahu k českorakousko-německému pohraničí.

V rámci projektu ACCC Škola Cross Border podporuje ACCC od roku 2008 přeshraniční výuku
žáků/žákyň z Jihočeského kraje a Horního Rakouska.

Tato koncepce prohlídek souvisí s pracovními listy ACCC:
−

Pracovní list 1 "TAM A ZPĚT: Z Horního Rakouska do jižních Čech - z jižních Čech do Horního
Rakouska"

−

Pracovní list 6 "SVĚT MÉDIÍ BEZ HRANIC!"

−

Pracovní list 3 "HLEDÁ SE UMĚNÍ! Křížem krážem jižními Čechami a Horním Rakouskem
a hádanka navíc"

−

Hra „TAM I TAM“: Kulturní cesta Horním Rakouskem a jižními Čechami pro děti od 10 do 14 let

Koncepci lze však využít i bez předchozích znalostí. Více informací o pracovních listech ACCC
pro školy (včetně možnosti stažení) je k dispozici v češtině i v němčině na www.ac-cc.net.

Koncepce má za cíl umožnit návštěvníkům/návštěvnicím individuální a hravý přístup k výrobě
fotografií před 100 lety, prezentovat jim učivo z oblasti chemie, fyziky, optiky, ale i historie
a geografie (pohlednicová tvorba Fotoateliéru Seidel). Osobní zkušenost s fungováním dobové
provozovny s česko-německými zaměstnanci jim zároveň umožní lépe pochopit historické
události a současné vztahy. Tímto způsobem se podporuje vlastní schopnost objevování
a experimentování a vytvářejí se tak individuální recepční metody.

Během prohlídky „Jak se fotografovalo před 100 lety“ mají návštěvníci / návštěvnice příležitost
zapojit se do akce, samostatně kreativně pracovat a získat vlastní zkušenosti z historie oboru,
který v posledních desetiletích prošel bouřlivým vývojem obdobně jako krajina a lidské osudy na
pomezí jižních Čech, Horního Rakouska a Bavorska.

5

IMPULZY
pro návštěvníky / návštěvnice od 10 let

V Museu Fotoateliér Seidel bude probíhat komentovaná prohlídka s výkladem specializovaných
průvodců v dobovém pracovním oděvu. Součástí této prohlídky budou jednotlivé „interaktivní
impulzy“ – viz přehled níže. Tyto “impulzy” budou nakombinovány a zařazeny do prohlídky podle
předem dohodnutých požadavků a časových možností vedoucího skupiny (pedagoga).

Obsah interaktivní prohlídky:
•

Prohlídka 100 let starého fotografického ateliéru z roku 1905 s výkladem průvodce
a interaktivními prvky – „impulzy“ – prohlídka musea s kvízem

•

Filmová projekce o historii Fotoateliéru Seidel

•

Zápis návštěvníků do zakázkové knihy klasickou technologií - tuší a redisperem

•

Fotografování skupiny v dobovém fotoateliéru

•

Práce s dobovým fotoaparátem

•

Princip práce se stereoprohlížečkou – srovnání s dnešní 3D technologií

•

Výroba fotogramů klasickou metodou ve fotografické laboratoři

•

Sestavení časové osy nejdůležitějších událostí v dějinách fotografie

•

Sestavení mapy Šumavy s historickými a současnými snímky - párování

•

Napsání dobových pohlednic z ateliéru Seidel / fotografií - tuší a redisperem

•

Společná fotografie na rozloučenou – pří výstupu z musea - venkovní schodiště

Museum Fotoateliér Seidel - interiér fotoateliéru, foto Libor Sváček, 2008
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Zapsání do zakázkové knihy a úvodní projekce
Impulzem na začátku prohlídky je “rozlosování” skupiny dětí na dvě přibližně stejně početné
části (od 10 do 20 osob) pod jmény obou slavných fotografů z rodiny Seidlovy – označení dětí
visačkami (dobovými vizitkami fotoateliéru) – skupiny: „Josef“ a „František“.
První skupina absolvuje objednání v bývalé firemní kanceláři ke skupinové fotografii zapsáním
do „novodobé zakázkové knihy“ fotografického ateliéru (název školy a třídy vč. kontaktních
údajů zapsaný dobovým redisperem a tuší – stejně jako před 100 lety). V kanceláři se zároveň
seznámí s fungováním administrativy fotoateliéru a náplní práce retušéra.
Druhá skupina zatím shlédne ve vedlejší místnosti úvodní filmovou projekci (5 minut) – poutavý
exkurs představující historii bývalé fotografické manufaktury a zároveň životní příběh dvou
generací mistrovských fotografů, Josefa a Františka Seidlových.
Poté se návštěvníci vymění tak, aby obě skupiny postupně shlédly projekci a byly zapsány v
zakázkové knize.

Portrét Josefa Seidela, Foto Seidel, 1933

Inzerát firmy Franz Seidel, 1937
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Společná fotografie
Druhý impulz prohlídky je zamýšlen jako společná fotografie skupiny návštěvníků v dobovém
ateliéru z 30. let minulého století.
V tomto případě s mladými návštěvníky/návštěvnicemi absolvujeme fotografování současnou
digitální technologií a srovnáme její rozdíl a společné prvky s technologií klasickou. Zároveň si
návštěvníci budou moci samostatně vyzkoušet na fotoaparátu „Globika“ co to znamená
obsluhovat klasický ateliérový fotografický přístroj. Prohlédnou si objektivy, další související
technické zařízení a dobovou optiku.
V ateliéru probereme, jak snímek vlastně vzniká a vysvětlíme si pojmy jako matnice, čočka,
kazeta apod. Z fotografie pořízené digitální technologií budou obratem vyrobeny pohlednice,
které budou na konci prohlídky návštěvníkům / návštěvnicím předány – ti si je pak sami popíší
klasickou technologií – tuší a redisperem a mohou je i rovnou odeslat – se speciální poštovní
známkou věnovanou Josefu Seidelovi, kterou si mohou zakoupit v pokladně muzea.
Materiál: vybavení dobového fotoateliéru, fotoaparát Globika, digitální fotoaparát na stativu,
PC a tiskárna, fotopapír.

Svatební fotografie, foto Josef Seidel, 1930
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PROHLÍDKA MUSEA S KVÍZEM

Skupina „Josef“ (a střídavě „František“) absolvuje netradiční prohlídku musea, kdy v každé
z místností bude položena otázka týkající se místnosti předešlé – odpovídá vždy celá skupina po
poradě:
-

expozice rodiny Seidelů

-

předpokoj – představení „stereoskopického automatu“, dobové portrétní fotografie...

-

expozice fotografických přístrojů – cestovní fotoaparáty, stativy, řezačky fotografií...

-

půda – ukrytý archiv snímků a představení prostředků využívaných pro cesty za zákazníky

-

soukromé pokoje bývalých majitelů ateliéru – rodinný život před 100 lety

-

bývalá kuchyně (kopírování denním světlem) – kopírovací stroje, domácí telefon...

-

při příznivém počasí zadní zahrada – užitková zahrada, ovocné stromy, včelí úly

Museum Fotoateliér Seidel - přijímací kancelář, foto Libor Sváček, 2008

Svážení dřeva na Šumavě, foto Josef Seidel,1907
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Josef Seidel na motocyklu Laurin & Klement, 1905

Měchový fotoaparát z poč. 20. stol. , foto Petr Klement

TEMNÁ KOMORA

Skupina “František” se odebírá do tzv. temné komory, kde se vrátí na počátek minulého století
a osvojí si jeden z úkonů prováděný v této části firmy.
V temné komoře bude návštěvníkům představeno klasické „stvoření“ jednoduché fotografie.
Návštěvníci / návštěvnice si následně budou moci sami vyzkoušet výrobu primitivní fotografie –
fotogramu. Na pracovním stole bude připraven soubor předmětů (klíč, hřeben, tužka, listy
různých druhů stromů apod.), které budou požity pro výrobu fotogramu:

1) přiložení předmětu na citlivý papír a následná expozice
2) expozice elektrickým světlem
3) vyvolání v roztoku – vývojka
4) pláchnutí – přerušení procesu vyvolání
5) ustálení v ustalovači a konečné precizní vypláchnutí
6) sušení a leštění

V určitém momentu výroby bylo nutno krátce pracovat v „absolutní tmě“. I tato zkušenost čeká
na účastníky interaktivní prohlídky při navíjení filmu do tanku na vyvolávání. S fotografií budeme
dále pracovat na dobových a novějších přístrojích – zvětšování a kopírování patřilo ke klasickým
úkonům prováděným ve fotoateliéru.

Materiál: zvětšováky, fotopapír, vývojka, ustalovač, fotopapír, kopírovaný předmět (listy stromů ginkgo biloba, javor, kapradí, hřeben, nůžky, klíče apod.).

Museum Fotaateliér Seidel - laboratoř temné komory, foto Libor Sváček, 2008
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Fotogram s listy, Jurjen Bersee, 2007

CENTRUM ČESKO-NĚMECKO-RAKOUSKÉHO POROZUMĚNÍ

ČASOVÁ OSA – VÝVOJ FOTOGRAFIE A MEZNÍKY V HISTORII
Pomocí časové osy budou návštěvníci seznámeni s nejdůležitějšími momenty v dějinách
fotografie ve srovnání s historickým děním. Následně budou mít za úkol zjednodušenou časovou
osu – „stavebnici“ – sami správně poskládat. K fotografiím budou doplněny paralelní historické
události v Evropě.
Materiál: projekce, „stavebnice časové osy“.

PÁROVÁNÍ SOUČASNÝCH A HISTORICKÝCH POHLEDNIC NA MAPĚ ŠUMAVY:
„TADY BYDLELA SOUSEDOVA BABIČKA“
Na historických snímcích bohatého fotoarchivu Musea Fotoateliér Seidel si představíme běžne
známé i méně významné obce a města na české a rakouské straně hranice. Následně si jejich
osud dokreslíme na fotografiích ze současnosti. Mnoho městeček a obcí se změnilo, některé
sídla zanikla z důvodu překotných historických reálií minulého století. Kontrast některých párů
fotografii je silným dojmem současnosti a nedávné historie. Jejich srovnání napomůže
porozumět historickým souvislostem.
Párování – návštěvníci budou mít za úkol na podkladu mapy přiřadit k současnému snímku
lokality označenému českým názvem jeho dobovou fotografii s názvem německým.
Materiál: projekce, schematická mapa Šumavy, současné a dobové fotografie

MÓDA ŠUMAVY V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH
Co se nosilo za našich babiček a prababiček. V centru porozumění bude promítán soubor
fotografií reprezentujících módu od konce 19. stolETÍ do I. poloviny 20. století.
Materiál: projekce.

Pohlednice Kájova (Gojau), foto Josef Seidel, okolo 1910
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Portrét dámy , foto Josef Seidel

Portrét muže, foto J. Seidel

NOVODOBÁ POHLEDNICE Z MUSEA FOTOATELIÉR SEIDEL
Společná fotografie skupiny návštěvníků pořízená na začátku prohlídky v ateliéru Musea
Fotoateliér Seidel se díky moderní technologii (digitální zpracování a tisk) zařadí do vlastního
programu prohlídky. Návštěvníci / návštěvnice si budou moci dobovým psacím nástrojem –
redisperem a tuší vyzkoušet vlastnoručně napsat pohlednici (společný snímek nebo některou z
historických pohlednic z Fotoateliéru Seidel). Samozřejmě nejdříve na zkoušku a poté na vlastní
rubovou stranu pohlednice. Pohlednici mohou opatřit poštovní známkou s vyobrazením Josefa
Seidela (ke koupi v pokladně muzea) a rovnou odeslat.
Materiál: pohlednice, redispero, inkoust, zkušební papír.
SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE NA ROZLOUČENOU NA SCHODIŠTI PŘI ODCHODU Z MUZEA

- bude

pořízena na úplný závěr prohlídky a zaslána skupině na kontaktní e-mail jejich školy.

Maketa novodobé pohlednice z Musea Fotoateliér Seidel

Ukázka dobových pohlednicových motivů:

Volary, foto Josef Seidel, 1915 – 1930

Modlitba u šumavských umrlčích prken, foto Josef Seidel, 1915 – 1930
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PŘÍLOHA K ZPROSTŘEDKUJÍCÍ KONCEPCI:
Příloha č.1: Časová osa
Příběh fotografie

Aristoteles sestrojil Cameru
Obscuru

Rok

Události a objevy

350

356

Narozen Alexander Veliký

př. n. l.

př. n. l.

První ustálená fotografie –
Nicephore Niécpe

1826

1825

Nejstarší kamenná rozhledna
v Čechách – Kleť u Českého
Krumlova

První negativ – William Fox Talbot

1835

1837

Koněspřežná dráha České
Budějovice - Linz

Objev daguerrotopie – exponování
na postříbřenou desku
Kopírování negativ/positiv –
William Fox Talbot používá se
dodnes

1839

Charles Goodyear vynalezl
gumu, narodil se Paul Cézanne francouzský malíř

První negativ na skle ustálený
sulfidem sodným – John Herschel
Anglie
První počítaný objektiv zredukoval
čas expozice na 90% - Joseph
Petvald (Vídeň)

1840

Vydána první poštovní známka

1859

V Londýně poprvé zazněl Big
Ben, narodil se Arthur Conan
Doyle - autor příběhů o
Sherlocku Holmesovi

1861

Začátek občanské války v USA

1886

První automobil poháněný
spalovacím motorem – Gotllieb
Daimler, v USA poprvé uvedena
na trh Coca Cola

Objeveno umělé světlo na bázi
hořčíku

Narodil se Josef Seidel
První barevná fotografie – James
Maxwell
Josef Seidel přichází do Českého
Krumlova

První komerčně úspěšná „skříňová
kamera“ od Firmy Eastman
Company, neboli KODAK
Josef Seidel postavil nový
fotografický ateliér v Českém
Krumlově
Autochrom – první barevný
fotografický proces vynalezen
bratry Lumièrovými

1888

1905

1907
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Založena společnost IBM, „Jack
Rozparovač“ vraždí v Londýně
Albert Einstein formuloval
speciální teorii relativity: E=mc2
Do ulic Londýna vyjelo první taxi
s taxametrem, ve Francii letěla
první helikoptéra

Na trh uveden model „T“
automobilky Ford

Narodil se František Seidel
1.česká barevná fotografie pohlednice Českého Krumlova od
Karla Šmirouse (krumlovský rodák)

1908

Fotoaparát Leica na kinofilm

1914

Poprvé fotografována planeta
Pluto

1915

Zemřel Josef Seidel

Zánik Rakouska-Uherska

Narozen Elvis Presley
Olympijské hry v Berlíně

1936

Na trh uveden diapositivní barevný
film - Agfacolor

1937

Fotografie přeletu vzducholodě
hraběte Zeppelina nad Českým
Krumlovem

První přímý televizní přenos
Připojení Sudet k Německé říši

1938

První moderní „print“ film pro
barevný materiál od Agfacolor

Polaroid uveden na trh – okamžitá
fotografie

1918

1935

První jednooká zrcadlovka na 35
mm film

Vynalezena holografie pro
zachycení trojrozměrného obrazu

Začátek I. světové války

Začátek II. světové války,
1939

1947

1. září

1945

1948

Konec II. světové války a
osvobození Českého Krumlova
Komunistický převrat v ČR,
počátek vlády komunistů

Hasselblad uvedl na trh svůj první
fotoaparát
Vynalezen CCD čip
První samozaostřovací zrcadlovka
firmy Minolta
CCD snímač s parametrem
1megapixel
Vetšina fotografií barevná – stále
na principu
negativ - positiv
Zemřel František Seidel

Otevření Musea Fotoateliér Seidel

Téměř každý mobilní telefon má
vestavěný fotoaparát

1969

1985

1986

1989

Přistání lidské posádky na Měsíci
Firma Microsoft uveřejnila první
Windows
Explodoval reaktor jaderné
elektrárny v Černobylu
Pád "Berlínské zdi", konec
vlády komunismu ve
východní Evropě

1997

Zemřela princezna Diana

2008

v USA zvolen první prezident
afroamerického původu Barack Obama, Olympijské hry
v Pekingu,

2010

James Cameron natočil 3D
technologií technicky revoluční
"Avatar", výbuch islandské
sopky Eyjafjallajökull
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Příloha č. 2: Museum Fotoateliér Seidel - průvodcovské texty (zkrácená verze)

Vstupní chodba
Historie fotografie v tomto areálu začíná již před rokem 1884, kdy vedle
svého dřevěného ateliéru postavil Gotthard Zimmer dům č.p. 260 (dnešní
pokladna). Po smrti G. Zimmera v roce 1887 zaměstnává vdova Karolina
Zimmer fotografa Josefa Seidela a ten brzy kupuje firmu i s obytným domem.
V roce 1905 staví J. Seidel dům č.p. 272 s ateliérem, jako nový fotografický
závod určený jen pro výrobu fotografií a se svou manželkou obývá původní
Zimmerův dům.
Pohlednice a reportáže
Významnou částí díla obou Seidelů jsou reportáže a výroba pohlednic.
Reportáž z oslav, průvodu nebo svátku byla dokumentem akce a byla
nabízena v sériích očíslovaných fotografií. V době, kdy měl fotoaparát jen
málokdo, byla služba výroby dokumentárních fotografií rozšířena. Výroba
pohlednic je zastoupena na několika původních tablech a na dvou
obrazech, které byly předlohou pro jednu novou pohlednici. Expozice v této
místnosti je doplněna pomůckami k chovu včel v horní zahradě za ateliérem.
Krátký film režiséra Karla Čtveráčka odhaluje historii fotografování na tomto
místě a provází životem rodiny J. Seidela.

Kancelář
Vstupní místnost pro zákazníky firmy. Zde si sjednávali termíny fotografování
v ateliéru nebo v privátním prostředí. Zde bylo v nabídce 31 alb
s pohlednicemi a také zde byla sběrna amatérských fotoprací. Interiér je
zařízen podle dobových fotografií a odpovídá situaci před rokem 1940 (po
roce 1930). Pracoval zde retušér, vedle fotografa nejdůležitější profese ve
firmě. Své místo v kanceláři měl i účetní. Zařízení místnosti je původní a celé
z pozůstalosti po rodině Seidlových. Vystaveny jsou části neprodaných zásob
ze zabaveného obchodu Seidel ve městě. Jsou to psací potřeby, sešity,
tiskopisy, dopisní papíry a obálky.
Ložnice
Po smrti Josefa Seidela v roce 1935 došlo k rozdělení majetku mezi syny
a vdovu. František s maminkou se stěhuje do domu s výrobou fotografií,
Helmut obývá se svou rodinou původní dům po fotografovi Zimmerovi a
poslední Arnold získává pokoj v domě č.p. 272. Takto zařízenou ložnici obýval
se svou manželkou František Seidel. Vedle šablonové výmalby stěn a stropu
podle stavebněhistorického průzkumu zde byl restaurován nábytek, kamna,
svítidla i podlaha a doplňky. podobně je tomu v každé z původních místností
domu z roku 1905.
Obývací pokoj
Zařízení obývacího pokoje odpovídá fotografiím z 50. let 20. století, ještě za
života manželky Josefa Seidela. Restaurovaný nábytek byl před opravou
několik desítek let uložen na různých místech po celém domě. Podle
rozdělení funkcí fotografického závodu postaveného v roce 1905 zde byla
pracovní místnost. Zřejmě byla zázemím pro laboratoř kopírováním denním
světlem.
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Kopírovací místnost pro denní světlo
Zdejší na první pohled zvláštní způsob výmaleb odpovídá vývoji a používání
v různém období činnosti firmy a později i rodiny. Dle původní stavební
výkresové dokumentace byla místnost rozdělena podélnou příčkou a celá
okenní stěna byla prosklená. Před zavedením elektrické energie bylo třeba
osvětlovat fotografický papír pouze denním světlem. Byl uložen spolu
s negativem v dřevěném kopírovacím rámečku v dřevěném stojanu. Situace
je vysvětlena na obrazech skleněné stěny.
V této místnosti byla v podlaze uložena vana pro pláchnutí fotografií, ta byla
po roce 1969 vyzvednuta a otvor vyplněn negativy na skleněných deskách,
z velké části jen střepy. Při rekonstrukci v roce 2006 byl ten zásyp odhalen a
uložen do depozitáře. Většina negativů byla zničena. Proč se tak stalo, není
známo.
Laboratoř
Zvýšená poptávka po fotografických pohlednicích a po fotografiích vedla
k rozšíření prostor pro kopírování a zvětšování. Nejmladší místnost domu č.p.
272 byla projektována na konci 30. let 20. století a postavena za války.
Projevilo se zde úsporné stavění té doby. V deštivých dnech místností
protékala voda. I střecha byla ve špatném stavu. Vystaveny jsou dva stroje
ke kopírování pohlednic, zvětšovací přístroj, misky a chemikálie v původních
obalech. Vedle řady umyvadel stojí sbírka vyvolávacích tanků pro skleněné
negativy i filmy. Vypláchnuté fotografie se leštily v leštičkách nebo sušily na
rámech s napnutým plátnem. V laboratoři je promítán film vyprávějící o
časové náročnosti fotografování.
Vybavení firmy Foto Seidel
Jedna z místností v přístavbě domu č.p. 272 je věnována vybavení firmy
Seidel. Ve vitríně jsou funkční objektivy a fotoaparáty. Dřevěný deskový
přístroj zaznamenal většinu pohlednicových snímků z exteriéru. Zejména pro
reportáže byl od roku 1929 vyhledáván přístroj firmy Leitz Leica. V našem
případě Leica typu B. Vystavujeme firemní poznámky, nabídky a ceníky
výrobců materiálů. Mezi drobné, ale důležité předměty patří náhradní cívky,
filtry, clony, pistolky pro americkou retuš. Všichni Seidelové studovali
nejnovější literaturu a časopisy. Cenné jsou účetní poznámky o cenách a
službách. Na obrazovce vidíme příklad z tvorby fotoateliéru rozdělenu
tematicky vždy v několika případech - portrét, pohlednice, reportáž…
Rodina Seidelova
Díky příjemné atmosféře, kterou dotvářela bohatá výmalba v celém domě,
měli návštěvníci spokojený výraz v obličeji a tím usnadnili práci fotografa.
Tato místnost splňuje všechny požadavky a doporučení té doby.
Vystavené předměty a fotografie mají přímý vztah k rodině Josefa Seidela,
jeho synů a jejich rodin. Jsou tu osobní doklady, smlouvy a korespondence
vedle hraček a sportovních potřeb synů Františka, Helmuta a Arnolda. Na
příkladu krabiček od negativů naplněných šicími potřebami ukazujeme na
propojení běžného života s firmou.
Ateliér
Jednotlivé články řetězu zajímavostí se právě tady propojují a povyšují na
unikátní. Zde jsou v xylolitové podlaze tisíckrát vyježděné koleje od
původních fotoaparátů stojících před nábytkem, kobercem a
malovaným pozadím, které se objevují na desítkách tisíc negativech
uložených po celém domě a zároveň zapsaných v knihách se jmény i
adresami zákazníků po dlouhou dobu od roku 1884 do roku 1952
v nepřetržité řadě. Unikátní zachovaná konstrukce prosklené střechy a
jedné ze stěn ateliéru nemá mnoho opakování v celé Evropě. Jako
ucelený komplex snad nemá Museum Fotoateliér Seidel konkurenci ani
mimo Evropu.
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Temná komora
Dvě místnosti se zatemněním jsou zařízeny pro kopírování elektrickým
světlem. Jsou vybaveny kopírkou pro pohlednice a zvětšováky pro různé
formáty negativů. Ze zdejší místnosti pochází většina fotografií Seidelů od
roku 1910 do 1941 a z doby po 2. světové válce. Chemické lázně byly ve
velkých keramických mísách, případně menších z plechu a skla. Barevné
světlo obstarávalo nástropní svítidlo a řada menších světel s barevnými filtry.
Dřevěná nádoba byla zásobníkem na vodu neboť při výrobě fotografií se
několikrát opakuje proces pláchnutí s velkou spotřebou vody.
Předpokoj
Jedna z posledních místností prohlídkové trasy nabízí výběr z ateliérových
fotografií. Některé jsou dokladem autentičnosti vybavení ateliéru nábytkem,
kobercem i ubrusem na stolku. Místnost sloužila jako předpokoj pro úpravu
zákazníků před fotografováním a také jako sklad pro používaný nábytek.
V prvních letech práce v ateliéru zde byla uložena záložní fotografická
pozadí. Stereodiaprohlížečka ukazuje použití diapozitivů, jako předchůdce
filmového a televizního zpravodajství. Josef Seidel půjčoval pro podobné
přístroje několik sad diapozitivů ze Šumavy, některé i kolorované.
Půda
V původních regálech byly uloženy tisíce negativů v krabičkách nebo
i volně. V zimě, v létě po několik desítek let zde čekaly negativy na výrobu
nové kopie za ztracený originál, pro výrobu fotografie na porcelánovou
podložku na pomník. Vedle negativů byla půda skladištěm dočasně
nepotřebných věcí, ale i sena, stavebního materiálu a sportovních potřeb.
Dřevěné lyže a dětské sáňky se spolu s dalšími drobnostmi vrátili na své
místo. V jednom z regálů jsou uloženy původní krabičky a volně položená
sklíčka ukazují na množství materiálu po desetiletí ukládaného na půdu.
Ve vitríně nad podestou schodiště jsou vystaveny nálezy ze stavby, původní
díly a vzorky původních stavebních materiálů.
Tabulka na stěně schodiště ukazuje způsob dokumentace stěhování
negativů z půdy do depozitáře.

Závěr prohlídky – společné foto

Návštěvníci muzea, autor neznámý

Návštěvníci muzea, foto Petr Hudičák, 2009
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Příloha č. 3: Doprovodný program v Českém Krumlově a okolí
Vstup a servis pro pedagogy a doprovodné osoby zdarma
Prohlídka města Český Krumlov – historické centrum a zámecký areál
Prohlídka historického centra města a zámeckých nádvoří s poutavým
výkladem protínající více než 700 let historie bývalého sídla
nejvýznamnějšího českého šlechtického rodu Rožmberků.
Doba trvaní: 1,5 h (provoz: celoročně)
Cena: 3,- EUR / 50,- CZK / osoba
pro skupinu nad 9 osob 33,- EUR / 800,- CZK / skupina
(cca. 1,50 EUR / 30,- CZK)
Hradní muzeum - Státní hrad a zámek Český Krumlov
www.zamek-ceskykrumlov.eu
Hradní muzeum sídlí v budově tzv. Hrádku na II. zámeckém nádvoří, který
společně se zámeckou věží tvoří dominantu města Český Krumlov.
Expozice představuje vzácné artefakty ze zámeckých depozitárních fondů –
relikviář sv. Reparáta, zařízení schwarzenberské kanceláře, granátnická garda
aj., které veřejnosti připomenou nejvýznamnější události, vztahující se ke
krumlovskému zámku.
Doba trvaní: 1 h (provoz: celoročně)
Cena: zveřejněna v listopadu 2010, (výklad možný po dohodě)

Egon Schiele Art Centrum
www.schieleartcentrum.cz
Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční
výstavy jeho prací nabízí Egon Schiele Art Centrum na ploše 3.000 m2
výměnné výstavy klasického a současného umění 20. století.
Doba trvaní: cca 1 h (provoz: celoročně)
Cena: studenti 3,- EUR/ 70,- CZK (s výkladem + 40,- CZK) / osoba

Regionální muzeum v Českém Krumlově
www.museum-krumlov.eu
Expozice v roce 2011: „Příběh města Český Krumlov“ představuje ucelenou
výstavu z více než 700 leté historie města. Atraktivní součástí prohlídky je
unikátní keramický model města, interaktivní prvky a audiovizuální projekce.
Doba trvaní: cca 1 h (provoz: celoročně)
Cena: studenti ca. 1,- EUR / 25,- CZK / osoba (výklad možný po dohodě)
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Grafitový důl
www.grafitovydul.cz
Zajímá Vás Jak se těží grafit? Chcete poznat hornickou práci? Fárat důlním
vláčkem? Pracovat s pneumatickou sbíječkou?
Naštivte Grafitový důl a prohlédnout si syrové podzemí v gumovkách,
přilbách a s lampou na čele. Zdař Bůh!
Doba trvaní: cca 1,5 h (provoz: květen – říjen)
Cena: ca. 4,- EUR / 100,- CZK (s výkladem)

Pivovar Eggenberg
www.eggenberg.cz
Českokrumlovský pivovar Eggenberg pro Vás přichystal prohlídky svého
zákulisí – varna, CK tanky, spilka, ležácké sklepy, lahvovna, stáčírna sudů.
Seznámíme Vás s tajemstvím výroby zlatého moku s tradicí již od roku 1630.
Restaurace Eggenberg nabízí školním skupinám výhodné stravování.
Doba trvaní: cca 1,5 h (provoz: celoročně)
Cena: ca. 1,5 EUR / 30,- CZK (s výkladem)
Vodácká turistika na Vltavě
Hodinová plavba Českým Krumlovem: atraktivní splutí městem Český
Krumlov - třemi meandry řeky Vltavy. Uvidíte malebné řemeslnické domky,
kostel sv. Víta, bývalou jezuitskou kolej a monument zámku. Na trase Vás
čekají 3 dobrodružné jezy. Nalodění Plešivec, vylodění u pivovaru
Eggenberg popř. Kemp Krumlov.
Doba trvaní: cca 1 h (provoz: květen – říjen)
Cena: ca. 8,- EUR na osobu / 200,- CZK / na osobu (raft – 6 osob, kanoe – 2
osoby)
Půldenní plavba Český Krumlov – Zlatá Koruna: průjezd Českým Krumlovem
pokračuje malebným údolím řeky Vltavy až do Zlatá Koruna, kde se
nachází středověký klášter (možnost prohlídek). Na trase je v průběhu
„vodácké sezóny“ řada možností k občerstvení.
Doba trvaní: cca 5 h (provoz: květen – říjen)
Cena: ca. 12,- EUR / 295,- CZK / na osobu (raft – 6 osob, kanoe – 2 osoby)
Vodácký výlet zahrnuje:
- zapůjčení materiálu – lodě či rafty, vesty, pádla, sudy či vodácké vaky na věci, pro pedagogy a
doprovodné osoby zapůjčení materiálu zdarma (na 10 žáků / 1 pedagog)
- kvalifikované instruktory vodní turistiky – licence “instruktor vodní turistiky” udělovaná MŠMT ČR
- dopravu zavazadel
- program – vodácký výcvik, aktivity na vodě i suchu
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Ubytování, stravování, parkování:
Stravování v centru města formou dvouchodového menu vč. 1 nápoje
od EURO 2,5 EUR / 65,- CZK (na každých 10 osob 1 menu zdarma)
Ubytování ve vícelůžkových pokojích v blízkosti centra města a v regionu
od 10,- EUR / 250,- CZK za noc se snídaní / osoba
Polopenze od 7,- EUR / 160,- CZK / osoba
Parkování autobusů na P-BUS v Českém Krumlově s 50% slevou,
Cena parkování autobusu za každou započatou hodinu (1,- EUR : 23,- CZK)
od 09,00 do 19,00 hod.: 40,- CZK / h, od 19,00 do 09,00 hod.: 5,- CZK / h
Dlouhodobé parkování nad 24 hodin za každou započatou hodinu
od 09,00 do 19,00 hod.: 15,- CZK / h, od 19,00 do 09,00 hod.: 5,- CZK / h

Návrh jednodenního výletu do Českého Krumlova

Návrh dvoudenního výletu do Českého Krumlova

Varanta I. - cena na osobu od 14,- EUR / 345,- CZK:
- příjezd od Českého Krumlova (cca. 10:00 h)
- Museum Fotoateliér Seidel – interaktivní
prohlídka
- oběd (Pizzerie Granowský dvůr)
- hodinová plavba Českým Krumlovem – rafty
- osobní volno
- odjezd z Českého Krumlova (cca. 17:00 h)

1. den
- příjezd od Českého Krumlova (cca. 10:00 h)
- Regionální Muzeum v Českém Krumlově
- oběd (restaurace v centru)
- prohlídka města
- osobní volno
- ubytování
- večeře (Restaurace Eggenberg)
- přednáška s projekcí v místě večeře:
a) Šumava dnes a před 100 lety
b) Český Krumlov dnes a před sto lety
c) Promítaní filmu o firmě Fotoateliér
Seidel: „Včely letěly krásně“
2. den
- snídaně
- Museum Fotoateliér Seidel – interaktivní
prohlídka
- výlet na horu Kleť (3 – 5 h)
- oběd (svačinový balíček nebo horská chata
Kleť)
- sjezd na koloběžkách z vrcholu hory do Zlaté
Koruny nebo do Českého Krumlova
- odjezd (cca. 18:00 h)

Varanta II. - cena na osobu od 10,- EUR / 245,- CZK:
- příjezd od Českého Krumlova (cca. 10:00 h)
- Museum Fotoateliér Seidel – interaktivní
prohlídka
- oběd (Pizzerie Granowský dvůr)
- osobní volno
- Grafitový důl (exkurze)
- odjezd z Českého Krumlova (cca. 17:30 h)
Varanta III. - cena na osobu od 8,- EUR / 185,- CZK:
- příjezd od Českého Krumlova (cca. 10:00 h)
- Hradní Muzeum
- oběd (Restaurace Eggenberg)
- osobní volno
- Egon Schiele Art Centrum (návštěva galerie)
- odjezd z Českého Krumlova (cca. 17:30 h.)

Cena na osobu od 29,- EUR / 710,- CZK

DALŠÍ VARIANTY PROGRAMŮ, INFORMACE A REZERVACE:
INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, Česká republika
tel.: +420 380 704 622 (623), e-mail: info@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/info
Ceny a nabídky k 22. 10. 2010, změna vyhrazena
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