
Druhá kniha edice Seidelova Šumava navazuje na úspěšnou 
publikaci z minulého roku - Lipno – krajina pod hladinou. Horské 
samoty zaváté sněhem, dramatické lidské příběhy, zimní svátky, 
tradice a obyčeje, tradiční zimní výroba dřevěných předmětů, 
saní, lyží a umrlčích prken. První lyžařské výpravy a počátky 
zimních sportů... 

Na dobových fotografiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných 
autorů, je zachycena zasněžená tvář šumavské krajiny, horských 
vrcholů, přírody, památek a život lidí v závěru 19. a v první po-
lovině 20. století. Záběry života ve sněhu a mrazu dokreslují 
texty dávných i dnešních spisovatelů. Vše je orámováno pří-
během bratranců Paleczkových z roku 1923 popisujícím jeden 
z prvních přechodů Šumavy na lyžích.

Na 260 stranách je na 300 (i dosud nepublikovaných) foto-
grafií z let 1870–2017, velkoformátové panoramatické snímky 
z minulého století i precizní letecké záběry ze současnosti. 

V prodeji s prvním sněhem v listopadu 2017
Více: www.seidel.cz
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Druhá publikace z ediční řady Seidelova Šumava nazvaná Šumava – krajina 

pod sněhem navazuje na úspěšnou knihu z roku 2016 Lipno – krajina pod 

hladinou. Na dobových fotografiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, 

je zachycena zasněžená tvář šumavské krajiny, jejích horských vrcholů, přírody, 

památek a život lidí v závěru 19. a v první polovině 20. století. 

Horské samoty zaváté sněhem, dramatické lidské příběhy, zimní svátky, tradice 

a obyčeje, tradiční zimní výroba saní, lyží, ale i umrlčích prken. První lyžařské 

výpravy a počátky zimních sportů... Záběry života ve sněhu a mrazu dokreslují 

texty dávných i dnešních spisovatelů. Vše je orámováno příběhem bratranců 

Paleczkových popisujícím jeden z prvních přechodů Šumavy na lyžích.

Kniha Šumava – krajina pod sněhem je dalším počinem v řadě publikací 

vydaných Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o., který je 

majitelem a provozovatelem Musea Fotoateliéru Seidel. Fond představuje 

dílo fotoateliéru prostřednictvím stálé muzejní expozice, výstav, přednášek 

a v neposlední řadě i vydáváním publikací prezentujících dílo fotografů 

Josefa a Františka Seidela. Bohatý odkaz jejich práce čítá na 140 000 do-

chovaných negativů a pohlednic ze závěru 19. a první poloviny 20. století.

Každý ze tří autorů knihy přistupuje k tématu šumavské zimy trochu jinak. 

Jeden je neúnavným průvodcem po krajině zapadané sněhem, druhý stráž-

cem odkazu otce a syna Seidelových a třetí pátrá po osudech skrytých 

za snímky. Společně připomínají s pomocí dobových deníků a vzpomínek, 

literárních textů z knihy Kohoutí kříž a hlavně s pomocí fotografií svět 

zapadlých vesnic a samot na svazích a vrcholech staré Šumavy. 

Autoři knihy spolupracovali s paměťovými institucemi, historiky, vlasti-

vědnými pracovníky, pamětníky, sběrateli a dalšími lidmi, kteří mají vztah 

k historii a fotografické paměti Šumavy. Mnohé informace a snímky byly 

již známé, mnohé však byly nečekaným objevem a autoři měli leckdy pocit, 

že je třeba přepsat dějiny. 

Kniha Šumava – krajina pod sněhem je druhým titulem ediční řady Seidelova 

Šumava. Zamýšlené další svazky edice mají za cíl postupně kráčet kra- 

jinou Šumavy od Nýrska až po Novou Bystřici, stejně jako ji na svých 

cestách poznali a zachytili Josef a František Seidelovi, případně další fotogra-

fové. Tento ediční počin má široké čtenářské veřejnosti představit odkaz 

těchto fotografů – hledačů krás staré Šumavy.Šumava 
krajina pod sněhem


