
Museum Fotoateliér Seidel učí žáky a studenty dělat fotky

Český Krumlov 22. 2. 2011

Jak se fotografovalo před sto lety se mohou dozvědět žáci a studenti, kteří navštíví Museum 
Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. V lednu tam začala série interaktivních prohlídek, při nichž se 
návštěvníci zapojí do hry, leccos vyzkoušejí a odnesou si vlastnoručně vyrobenou památku.

Program je určený pro jednotlivce, rodiny i malé pracovní skupiny. „Úkoly zvládnou žáci od deseti 
let. Dokonce i páťáci už při jedné ze zkušebních prohlídek v laboratoři dokázali vyrobit fotogram, což 
je  stínový  obraz  vzniklý  osvícením různých  předmětů,“  říká  Petr  Hudičák  z Českokrumlovského 
rozvojového fondu, který muzeum provozuje. 

Prohlídku školákům usnadní  pracovní listy nejen se základními údaji o životě a díle obrazového 
kronikáře Šumavy Josefa Seidela a jeho syna Františka, ale i s křížovkou a zábavnými úkoly. 
„Nejvíc nás zaujala výroba fotografií a pohlednic s praktickou ukázkou vyvolávání snímků. Zajímavé 
bylo porovnávání historických a současných fotografií  Šumavy. Hodně nás překvapilo uspořádání 
ateliéru a přehledný firemní archiv,“ říká učitel Martin Jakab, který do ateliéru přivedl 9. B Gymná zia  
Český Krumlov.

Ve stoletém ateliéru si děti zkusí práci s klasickým fotoaparátem a mimo jiné zjistí, že 3D technologii 
uměl používat už Josef Seidel. V temné komoře si vyrobí nejen fotogram, ale také uvidí, jak se dělá 
fotografie klasickou „mokrou“ cestou.  Před historickým pozadím se mohou nechat vyfotit - stejně 
jako kdysi jejich krumlovské prababičky. Vytištěnou černobílou fotografii si odnesou na památku a na  
dobové pohlednice Krumlova napíšou vzkaz tuší a perem. 

O  novinku  mají  školy  velký  zájem,  proto  je  třeba  se  s  předstihem  objednat  na  adrese 
www.seidel.cz/skoly, kde jsou další podrobnosti.  Na této internetové adrese bude od 1. března 
také fotogalerie černobílých snímků školních tříd, které už muzeum navštívily. Děti si je pak mohou 
posílat  jako elektronické pohlednice.  Interaktivní  prohlídka  trvá dvě hodiny a ještě  do konce 
března 2011 zaplatí žáci  o polovinu nižší vstupné, tedy 40 korun na osobu. Učitelé a doprovod 
mají vstup do muzea zdarma. 

Školy ze vzdálenějších míst mohou do 15. května využít  zvýhodněného jízdného pro dopravu 
vlakem.  České dráhy totiž Český Krumlov zahrnuly mezi čtyři významná tuzemská města, kam 
v akci nazvané Děti na výlet prodávají zpáteční jízdenky jen za 80 korun. Školní skupiny musí mít 
minimálně  deset  členů,  nabídku  mohou využít  základní,  střední,  vyšší  i  vysoké  školy  s žáky  a 
studenty ve věku do 26 let. Přesné podmínky cestování jsou na www.cd.cz.

Výběr  z nejbližších  termínů  prohlídek,  které  si  objednaly  školy  v Museu  Fotoateliér  Seidel 
(vhodná příležitost k pořizování rozhovorů i fotografií přímo z akce):

•         24. 2. 2011, 9:00 - 11:00, ZŠ Chvalšiny, 7. tř., Mgr. Jarkovská, 20 žáků

•         1. 3. 2011, 8.00 – 10.00, ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, Mgr. Severová, 6C, 28 dětí

•         1. 3. 2011, 12.45 – 14.45, ZŠ Za Nádražím ČK, Mgr. Babková, 6. třída, 24 dětí (3 sluchově postižené), 

•         3. 3. 2011, 11.00 – 13.00, Gymnázium Kaplice, Mgr. Musilová, 13 dětí

•         4. 3. 2011, 9:00 - 11:00, ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 5.A., Mgr. Jandourková, 23 dětí

Podrobnější  informace: Ing.  Petr  Hudičák,  vedoucí  Musea  Fotoateliér  Seidel,  602 348 772, 
petr.hudicak@ckrf.ckrumlov.cz , www.seidel.cz/skoly 

Formulář k výhodnému cestování do Českého Krumlova vlakem je možné si stáhnout 
z www.cd.cz nebo získat na emailu: o28sek@gr.cd.cz.

 

Zpracovala: Alena Binterová
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