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Železná opona také pod zemí
Nedaleko od městského centra leží Regionální muzeum. Od léta až do začátku listopadu zde 

probíhá výstava se slibným názvem Co by, kdyby. Představuje nápady, o kterých se uvažovalo, 
ale zůstaly jenom na papíře. Plány slibovaly velkolepé 
možnosti. Například, kdyby se postavil železniční tu-
nel z Českých Budějovic do jadranského města Koper, 
mohli jsme dojet na mořské pobřeží za necelé čtyři 
hodiny. Autoři projektu navrhli, aby se hlína a kame-
ní, vytěžené při hloubení tunelu, použily na stavbu 
poloostrova. Ten by spravovala naše republika, takže 
bychom konečně měli kousek vlastního moře. Nešlo 
o žádné fantazie. Podle výkresů vystavených v mu-
zeu měla celá tra měřit 345 kilometrů, z toho 200 
kilometrů pod zemí. Zahájení stavby se po pětileté 
přípravě plánovalo na rok 1991, první vlak měl projet  
v roce 2020. Na výstavě můžete kouskem kašíro-
vaného tunelu i projít. Po několika metrech spatříte 
jakoby z okna vlaku první zastávku, rakouský Linec, 
dále pak alpské štíty s horským plesem a vycpaným 
svištěm v popředí. Teenageři uvidí dnes už nevídanou 
scénu: figuríny celníků a pohraničníků při kontrole ces-
tujících ve vlakovém kupé. Nechybí ani preparovaný 
vlčák sedící vedle strážce hranic, nebo i v tunelu by 
panoval tuhý hraniční režim a princip železné opony 
měl být zachován rovněž pod zemí. Podle plánu by 
denně v obou směrech projíždělo 176 vlaků, z toho  
28 pro pasažéry. Projekt zhatil nedostatek peněz. 
„Hloubení tunelu a pokládání kolejnic se v době pří-
prav, v roce 1986, odhadovaly na více než 258 miliard 
korun, dnes by tato částka měla hodnotu 2,5 bilionů 
korun. K tomu bylo nutné připočíst náklady na provoz 
tratě,“ říká ředitel muzea Filip Lýsek. Životnost celé 
stavby se odhadovala na 60 let, ale celkové náklady by 
se zaplatily až za 90 let.

Výstava v Regionálním muzeu představuje i další smě-
lý plán z dob Karla IV., a to propojení Vltavy a Dunaje. 
Otci vlasti zřejmě finance nechyběly, ale jeho záměr 
narazil na tvrdou šumavskou žulu, kterou se tehdejší 
stavebníci nedokázali prokousat. O pár století později 

Zámkem v Českém Krumlově procházejí turisté téměř nepřetržitě. Ročně navštíví 
bývalé sídlo Rožmberků asi půl milionu lidí. V tomto jihočeském městě jsou ovšem 
i jiná pozoruhodná místa, a podstatně klidnější. Pojme se na dvě z nich podívat.

Český Krumlov snílků i realistů

tip na výlet

Vchod do kašírovaného tunelu. Podle pro-
jektu měl vlak projíždět pod zemí mezi 
Českými Budějovicemi a městem Koper na 
Jadranu.

Tunel projekt
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pohořel v horských terénech i rožmberský rybníkář Štěpánek Netolický. Spojit obě řeky kanálem 
a systémem zdymadel chtěl také Albrecht z Valdštejna. Jako vojevůdce měl v úmyslu využívat 
vodní cestu pro přesun válečných lodí z Čech do Vídně. Na plány generálů se obvykle najde dost 
peněz, ale Valdštejn si vybral nevhodnou dobu, finance spolykala třicetiletá válka. I když ani jeden 
projekt nevyšel, můžete si alespoň v roli virtuálního kormidelníka s pomocí počítače vyzkoušet 
plavbu navrhovaným průplavem.

Počítač využili autoři výstavy rovněž ke znázornění nápadu postavit v okolí Českého Krum-
lova čtyři přehrady. Pokud by k tomu došlo, hrad Rožmberk by se tyčil nad vodou stejně 
těsně jako nyní hrad Orlík. A klášter ve Zlaté Koruně by musel ustoupit o pár metrů výše, 
jinak by v úrovni jeho oken šplouchala vodní hladina. Z plánů na čtyři jihočeské přehrady se 
naštěstí uskutečnila jenom stavba na Lipně.

Dříve než Hollywood
Poněkud skromnější cíl si dali autoři památníku šumavského básníka a spisovatele Adalberta 

Stiftera. Na skalní stěně nad Plešným jezerem chtěli z kovových písmen sestavit příjmení literá-
ta. Nápis měl být viditelný dalekohledem z Horní Plané, Stifterova rodiště. Jak by se pomník vy-
jímal v horské krajině, znázorňuje model vystavený v českokrumlovském Regionálním muzeu.

Počítalo se, že stavba vznikne koncem 19. století, tedy mnohem dříve než ve Spojených státech 
dostali podobný nápad a v roce 1923 vytvořili nad Los Angeles nápis Hollywoodland. (Později 
zkrácený na Hollywood.) Plán Stifterových obdivovatelů ztroskotal na technických překážkách. 
„Podle našich propočtů by každé písmeno muselo být vysoké dva metry,“ říká ředitel muzea. 
Dopravit v obtížném terénu tak obrovské objekty na místo budoucího pomníku bylo nad mož-
nosti tehdejší techniky. Vrtulníky koncem 19. století ještě neexistovaly. Proto místo nápisu vzty-
čila nad Plešným jezerem parta pěti kameníku „pouze“ obelisk se jménem spisovatele.

Historický fotoateliér ve třetím meandru
Řeka Vltava vykrucuje v Českém Krumlově tři ladné smyčky. První okolo zámku, druhou 

obtáčí historické centrum, poslední meandr zůstává stranou pozornosti a přitom právě zde 
je jedna turistická zajímavost. Fotoateliér Josefa Seidela, muže, který s těžkým deskovým fo-

toaparátem chodil po Šumavě a zachy-
coval portréty, přírodu, objekty a udá-
losti. Na přelomu 19. a 20. století zcela 
unikátní přístup k mapování světa. Živ-
nost prosperovala, a tak si Seidel v roce 
1905 postavil v Českém Krumlově dům 
s novým ateliérem a skromným bytem. 
Většina původního vybavení se dodnes 
zachovala. Rozměrné fotoaparáty na po- 
jízdných podstavcích, prosklená střecha, 
vyřezávaná skříň, obrovská plátna s mo-
tivem českokrumlovského zámku nebo 
krajiny, před kterými se zákazníci foto-
grafovali. V rohu ateliéru zaujmou dvě 
roury s náhubky. Jedna vede do temné 
komory, druhá do bytu v přízemí, „Pan 

tip na výlet

Novou budovu s fotoateliérem v prvním patře a bytem v příze-
mí si fotograf Josef Seidel postavil v roce 1905, dům byl opraven 
a otevřen jako muzeum v roce 2008.

Krásy Česka
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Seidel je používal pro domluvu s personálem a s manželkou,“ vysvětluje průvodkyně. Pů-
vodní je rovněž bohatá výzdoba stropu a stěn v čekárně pro klienty. Jejich prohlížením se 
měli rozptýlit a trochu zklidnit, aby nebyli při fotografování nervózní.    

V kanceláři pro příjem zakázek trůní 
asi nejdůležitější část firmy – retušova-
cí stolek. Nejzkušenější zaměstnanec 
na něm vylepšoval snímky portrétova-
ných, když retušováním zručně odstra-
ňoval vrásky nebo „pytlíky“ povadlé 
kůže pod očima. V nejzachovalejším fo-
toateliéru z počátku 20. století můžete 
prostřednictvím počítače nahlédnout 
také do mnohatisícové kolekce nega-
tivů. „Občas tady někdo z návštěvníků 
najde portréty svých předků,“ dodá-
vá průvodkyně. A ochotní pracovníci 
zapůjčí zájemcům dobové kostýmy  
a udělají „snímeček“ přímo v historic-
kém ateliéru.

Text a foto: Josef Matyáš

tip na výlet
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Je libo snímeček? V nejzachovalejším fotoateliéru z počátku 
20. století návštěvníky nejen vyfotí, ale zapůjčí jim i patřičný 
kostým.

Přístroje pamatují zakladatele fotoateliéru Josefa Seidela.


