
1 
 

ŠKOLNÍ PROGRAM MUSEA FOTOATELIÉR SEIDEL  
(NOVÉ PROGRAMY MUSEA V SOULADU SE ŠKOLNÍ VÝUKOU) 
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Projekt podpořil: starosta města Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda  

Realizace projektu: od ledna 2020 – zařazení do vzdělávacích schémat – opakovaně, 

každoročně. V závorce u jednotlivých programů je i doporučený měsíc, kdy by program měl 

probíhat – změny jsou samozřejmě možné… 

Určeno pro školní třídy do 30 osob (v průběhu programu budou v některých případech 

rozděleny na poloviny – do 15 osob) 

Vstupné: 50–80,- Kč/žák (dle časové náročnosti programu a spotřeby materiálu), pedagogové 

zdarma. 

Cílová skupina: vzhledem k obsahu primárně školy z Českokrumlovska, v případě škol 

z odlehlejších míst přizpůsobíme program dle požadavků učitelů a možností Seidelova archivu 

na míru dle požadavků jednotlivých tříd. 
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1. TŘÍDA (ČERVEN): ČASOVÝ ROZSAH: 40 MIN. 

PRVNÍ SETKÁNÍ  U SEIDELŮ  

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍDY + PROHLÍDKA  

První seznámení s fotoateliérem – významnou krumlovskou památkou, s interiéry musea a zahradou. 

Vysvětlení jedinečnosti tohoto „krumlovského pokladu“. Prohlídka horního patra musea s důrazem na 

dětství Seidelových synů – dobové hračky a hry, staré učební pomůcky – sešity, učebnice, písanky, 

výkresy, vysvědčení… Paní Elisabeth Seidelová jako bývalá učitelka na základní škole. 

Fotografování: Společné fotografování školní třídy v námořnických kostýmech a slamácích se starostou 

města. 

Cíl: Posílení patriotismu, hrdosti na Český Krumlov. 

Vstupné: 50,- Kč  

Děti dostanou fotografii třídy ve formátu 10 x 15 cm, navrhujeme předat spolu s vysvědčením na konci 

školního roku. 

3. TŘÍDA (ŘÍJEN): ČASOVÝ ROZSAH: 1.20 MIN. 

ČESKÝ KRUMLOV ZA STARÝCH ČASŮ 

PROMÍTÁNÍ  + FOTOKOMORA 

Třída bude mít společné promítání, po němž bude rozdělena na poloviny, které se vystřídají v dalším 

programu. 

Promítání:  

Moje město – snímky zámku a věže, hlavní dominanty města a okolí, stavba školy ZŠ TGM, ZŠ Linecká, 

hudební školy a dalších významných městských budov, srovnání podoby zdejších staveb v různých 

dobách. 

Krumlovští obyvatelé v databance fotoateliéru Seidel – starostové, kníže Schwarzenberg, první 

krumlovské slavnosti a jejich postavy, pekař, holič, učitel, muzikant… 

Možnost pokračování tématu i ve výuce – hledání rodinných příslušníků, snímků starého Krumlova 

v databance Fotoateliéru Seidel. 

Krumlovské pexeso: párování snímků „starého“ a „nového Krumlova 

Fotokomora: Ukázka vyvolání černobílé fotografie Českého Krumlova, děti si vyzkouší udělat fotogram. 

Cíl: prohloubení učiva o Českém Krumlově 

Vstupné: 80,- Kč 

Děti dostanou fotogram, který si vyrobí ve fotokomoře, a pohlednici. 
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5. TŘÍDA (BŘEZEN): 1.20 MIN. 

JAK SE ŽILO PŘED 100  LETY 

PROMÍTÁNÍ + PROHLÍDKA  

Třída bude mít společné promítání, po němž bude rozdělena na poloviny, které se vystřídají v dalším 

programu. 

Promítání:  

Deník Františka Seidela, který si psal jako malý chlapec, srovnání života dříve a nyní. Rodina Seidelova 

(zejména dětství – jak si hráli, jak se oblékali, co vařili, jaké práce museli zvládnout doma, ve škole, 

učební pomůcky…). Jak v minulosti slavili svátky, Mikuláše, Vánoce, Velikonoce. 

Řemeslníci a zemědělci na Českokrumlovsku před 100 lety, dobové oblečení. 

Prohlídka:  

Obytné místnosti fotoateliéru Seidel – ložnice, obývací pokoj, bývalá kuchyně, toaleta, zahrada (včelí 

úly, králíci, slepice). Trávení volného času – dobové sporty a sportovní náčiní (lyže, brusle, sáňky, 

tenisové rakety, golfové hole, míče, činky…), turistický spolek Tažní ptáci – jejich turistická výbava 

a výpravy. 

Dobové psaní Seidelových pohlednic: tuší a redisperem 

Dobové hry: čára 

Cíl: prohloubení smyslu pro rodinné hodnoty, tradice 

Vstupné: 50,- Kč  

7. TŘÍDA (DUBEN): 1.20 MIN. 

JAK SE FOTOGRAFOVALO PŘED 100 LETY  

PROMÍTÁNÍ + MUZEJNÍ EXPONÁTY A FOTOKOMORA 

Třída mít společné promítání, po němž bude rozdělena na poloviny, které se vystřídají v programu. 

Promítání:  

Historie fotografie od nejstarší doby, srovnání formou časové osy s evropskými a krumlovskými 

dějinami. Staré fotografické ateliéry v Krumlově: J. Kaska, F. Polák, J. a F. Seidel, J. Wolf, J. a W. Micko. 

Fotokomora a místnost pro kopírování denním světlem: 

Jak se dělá fotografie, jak se vyvolával film, retuš fotky dříve a dnes. Základy fotografování. Čas, clona, 

citlivost. Vytvoření obrazu – dírková komora. Příprava roztoků pro zpracování pozitivů. Dílna, kde si 

děti vyrobí vlastní fotogram nebo nazvětšují negativ. Ořez fotografie na dobové vlnité řezačce, 

označení Seidelovým slepotiskovým razítkem. 



4 
 

Cíl: seznámení s historií fotografie, významem Krumlova pro dějiny fotografie + praxe v laboratoři 

(výtvarná a pracovní výchova, chemie, fyzika) 

Vstupné: 80,- Kč (spotřeba materiálu) 

Děti dostanou fotogram nebo fotografii, který si vyrobí ve fotokomoře, a pohlednici. 

9. TŘÍDA (LEDEN NEBO VARIANTNĚ KVĚTEN): 1.20 MIN. 

PRVNÍ A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA NA ČESKOKRUMLOVSKU 

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍDY + PROMÍTÁNÍ + PROHLÍDKA MUSEA 

Třída mít společné fotografování, pak promítání, po němž bude rozdělena na poloviny, které se 

vystřídají v programu. 

Fotografování:  

Společné fotografování třídy s retro doplňky v dobovém ateliéru – na rozloučenou se školou. 

 

Promítání:  

První a druhá světová válka na Českokrumlovsku, Sudety, poválečný vývoj. Váleční rekruti, odvody do 

první světové války, válečné hroby, role fotografa při dokumentování první světové války. Druhá 

světová válka – válečné opevnění – bunkry „řopíky“ v okolí Krumlova, Adolf Hitler v Českém Krumlově 

a na Českokrumlovsku, fašistické symboly v ulicích města a na městských dominantách, vzducholoď 

Zeppelin a hákový kříž nad Krumlovem, hranice Třetí říše a Protektorátu v Domoradicích, osvobození 

armádou USA, poválečný odsun německého obyvatelstva. 

 

Prohlídka musea: 

Zkrácená klasická prohlídka musea, zdůraznění práce a osudů rodiny Seidelovy za 1. a 2. světové války. 

 

Cíl: prohloubení učiva dějepisu a občanské výchovy, regionální dějiny 

 

Vstupné: 80,- Kč (delší časový rozsah) 

Děti dostanou fotografii třídy ve formátu 10 x 15 cm, navrhujeme předat spolu s vysvědčením na konci 

ledna. 

CELOROČNÍ NABÍDKA PRO 5. A VYŠŠÍ ROČNÍKY  – ŠUMAVA – MOŽNO VYUŽÍT KDYKOLIV 

V PRŮBĚHU ROKU  

STARÁ ŠUMAVA NA SNÍMCÍCH DÁVNÝCH FOTOGRAFŮ  

PROMÍTÁNÍ + PRÁCE VE SKUPINÁCH S  MAPOU ŠUMAVY A  S POHLEDNICEMI 

Promítání:  

Přijďte si do ateliéru legendárního šumavského fotografa Josefa Seidela prohlédnout Šumavu tak, jak 

vypadala v dobách Vašich babiček! Uvidíte slavné pohlednice nejznámějších šumavských hor (Velký 

Javor, Třístoličník, Plechý, Libín, Boubín…), jezer (Černé, Čertovo, Laka, Plešné…), řek (Vltava, Vydra, 

Losenice…), vodopádů (Bílá Strž), ale i hradů (Kašperk, Vimperk, Kunžvart…) měst a městeček 

(Prachatice, Volary, Horní Planá…), skláren, továren či řemeslných dílen. Promítání nabídne řadu tipů 

na výlety se školou či s rodiči, během nichž můžete pořídit pro srovnání současné záběry. 
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Promítání můžeme i přizpůsobit „na míru“ konkrétní škole a místu, odkud k nám žáci přijedou 

(pokud jsou v databance dobové snímky okolí, kde má škola sídlo)… 

 

Práce ve skupinách:  

Pracovní list, mapa Šumavy, pohlednice Šumavy – srovnávání starých a nových snímků. 

 

Cíl: prohloubení vlastenectví, učiva zeměpisu 

 

Vstupné: 80,- Kč (výklad + pohlednice) 

CELOROČNÍ NABÍDKA PRO VŠECHNY TŘÍDY  A VŠECHNY ŠKOLY Z  ČR  

(NABÍZÍME I AJ A NJ VERZI) : 1.30 MIN 

INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA MUSEA – JAK SE FOTOGRAFOVALO PŘED STO LETY 

(TENTO PROGRAM STANDARDNĚ NABÍZÍME ŠKOLÁM JIŽ OD ROKU 2010) 

FOTOGRAFOVÁNÍ + PROHLÍDKA MUSEA + PRÁCE V TEMNÉ KOMOŘE + PSANÍ DOBOVÝCH  

POHLEDNIC 

Přijeďte na výlet do Musea Fotoateliér Seidel! Poznáte jedinečný a více než „stoletý“ fotografický 

ateliér, uvidíte film o životě a díle rodiny Seidelovy, vyzkoušíte si práci s klasickým fotoaparátem, 

zjistíte, že 3D technologii znali lidé už před 100 lety, poznáte práci v temné komoře, vlastnoručně si 

vyrobíte fotogram, sami si vyzkoušíte, jak se dříve vyvolávaly fotografie „mokrou cestou“, napíšete si 

pohled z Krumlova „postaru“ – tuší a redisperem, na památku dostanete černobílé foto Vaší skupiny v 

ateliéru před historickým pozadím a ještě mnohem víc… 

Fotografování:  

Společné fotografování třídy s retro doplňky v dobovém ateliéru 

Třída bude po vyfotografování rozdělena na poloviny, které se vystřídají v dalším programu. 

Prohlídka musea: 

Klasická prohlídka musea s výkladem 

Práce ve fotokomoře: 

Jak se dělá fotografie, jak se vyvolával film. Dílna, kde si děti vyrobí vlastní fotogram nebo nazvětšují 

negativ. Označení fotografie Seidelovým slepotiskovým razítkem. 

Dobové psaní Seidelových pohlednic: tuší a redisperem 

Vstupné: 80,- Kč (spotřeba materiálu) 

Děti dostanou fotografii třídy ve formátu 10 x 15 cm, do dvojice vlastnoručně vyrobený fotogram. 

 

 


