




 

Nádraží Krumlov 
Dva snímky z peronu stanice 
Krumlov. Vedle výpravčích a 

přednostů stanice byli ve službě 
hradlaři, pochůzkáři a nechyběli 
ani staniční zřízenci a sluhové. 

Foto neznámý fotograf, 
nedatováno.  

SOkA Česky Krumlov... 



Když kdysi do Krumlova přijeli lidé vlakem…. : 
 

Jednoho dne jsem se vypravil z Budějovic želnavskou drahou na Šumavu...  
 

U Krumlova je nádraží vysoko ve vrších, řeka zato obtáčí město  
pod nimi a doslova je svírá v objetí svých zákrutů. Je to objetí 

plné půvabu, v němž spočívá starý Krumlov i s obrovským 
knížecím zámkem.  

 
Až Benátky připomíná to malebné město, jehož křivou nivou protéká tichá 

hnědavá voda, přes níž vedou mosty do uliček a náměstí 
a kolem níž se pod skalami a vrchy shlukly staré domy… 

 
Prospívající městečko, které má dnes něco přes devět tisíc obyvatel, by se jistě rádo 

rozrostlo, ale pevné sevření okolních srázů a výšin mu radí nespěchat.  
 

Jen pomalu, je přece dost velkoměst! Buď rád, žes dosud na venkově, starý 
Krumlove, v náruči hor a lesů, že dosud žádný tovární komín nezastřel rezavým 

dýmem kříže a makovice tvých nádherných věží!  
 

Spisovatel Petr Rosegger, (1843 – 1918), povídka Jeden den na Šumavě z roku 1897,  
Kohoutí kříž, přeložil Jan Mareš 



…tak scházeli od nádraží dolů do města kolem vyhlídky zvané Paraplíčko….,  

které  na svém snímku zachytil Josef Seidel v roce 1910… 



…vyhlídka se nazývala německy  „Lina Ruhe“ – (Karo)Linin odpočinek – a to podle manželky stavitele 

železnice Franze Schöna, která svému muži do kopce k nádraží nosívala obědy. On jí z lásky v půli kopce 

postavil nádherné místo k odpočinku s překrásným výhledem na Krumlov… 

Autochrom (barevný snímek) Josef Seidela z roku 1910 



A do třetice Paraplíčko na snímku neznámého fotografa (snad to byl Josef Wolf?) 



„Turistovi, spěchajícímu od českokrumlovského nádraží k městu … nabízí se zakrátko z vyhlídky 

německy zvané ‚Zur Linas Ruhe’ (tj. ‚U Linina spočinutí’) nad pěšinou k městu úchvatný pohled: mocný 

dvojí hrad a pod ním malebné starobylé ‚horní a vévodské město’, obtékané řekou Vltavou a rámované 

lesnatými vrchy, korunované Křížovou horou… To od ní je ten nejkrásnější výhled na Krumlov a okolí.“  

Zámecký správce Richard Wondra (Kohoutí kříž., přel. Jan Mareš). Foto Franz Seidel, 1935.  

Na tomto snímku je již patrný komplex českých škol T. G. Masaryka 

Pohled ze skály nad kinem ve 30. letech 20. století na Špičák a k centru 

města 



A stejný pohled na město v popředí s předměstím Špičák a ZŠ T. G. Masaryka, foto Libor Sváček 

Pohled ze skály nad kinem v roce 2018 na Špičák a k centru města 



Po stavbě serpentiny vedoucí k nádraží 
začaly na Špičáku vyrůstat jednotlivé 
budovy budoucí Masarykovy ulice… 

• Pod serpentinou kolem nové ulice  začaly růst od 
konce 19. století ty nejvýstavnější městské vily. 

Záhy byla napříč Kamerálním polem vyměřena další 
ulice, kde byly budovány domy zejména v období 
po vzniku Československé republiky. První z nich 

postavilo družstvo pro státní zaměstnance a učitele 
(čp. 197), pak byla vybudována Okresní 

nemocenská pojišťovna (dnešní poliklinika), a 
hlavně rozsáhlý areál českých škol.  



Cestou dolů po serpentině, nahoře je patrné Paraplíčko 

Postupně vyrůstaly na předměstí Špičák nové moderní domy … 



Na konci 19. století se začalo stavět na Budějovickém předměstí na někdejším Kamerálním poli. Zleva vily 
Josefa Klufa čp. 190, Gottharda Jessla čp. 183 a Františka Sosny čp. 187. 

Foto Josef Wolf, po roce 1908. 

Postupně vyrůstaly na předměstí Špičák nové moderní domy … 



Vila  Gottharda Jessla na Špičáku čp. 183 je jedním z mála domů v Českém Krumlově nesoucích výrazné 
prvky doznívající secese. V téměř stejné době postavil ve stejném stavebním slohu svůj ateliér Josef 

Seidel.  Foto Josef Seidel, mezi lety 1908  - 1910. 
 

Postupně vyrůstaly na předměstí Špičák nové moderní domy … 



Budova dnešní polikliniky, dříve Okresní nemocenská pojišťovna v ulici T. G. Masaryka, čp. 205.  
Foto Josef Seidel, 1930. 

Postupně vyrůstaly na předměstí Špičák nové moderní domy … 



Pohled z opačného směru - budova dnešní polikliniky, dříve Okresní nemocenská pojišťovna v ulici T. G. 
Masaryka, v pozadí již patrné lešení při výstavbě školních budov (tělocvičny školy).  

Foto Josef Seidel, po roce 1927. 

Postupně vyrůstaly na předměstí Špičák nové moderní domy … 



Obytný dům vedle budovy školy v Masarykově ulici (bydleli zde učitelé a státní zaměstnanci). 

Postupně vyrůstaly na předměstí Špičák nové moderní domy … 



Stejný dům ze zadního pohledu (vedle budovy školy) v Masarykově ulici 

Postupně vyrůstaly na předměstí Špičák nové moderní domy … 



Ulice T. G. Masaryka č. p. 185 (rohový dům na konci ulice) 

Postupně vyrůstaly na předměstí Špičák nové moderní domy … 



Zřízení české měšťanské školy v Českém Krumlově 

• Zřízení české  měšťanské školy povolila zemská školní rada v září 
1919 podle tzv. Metelkova zákona o zakládání českých škol v obcích s 
českou menšinou. Škola byla ze začátku vydržována Ústřední Maticí 
školskou v Praze, pak zemským správním výborem a od roku 1921 

převzal místní českou měšťanskou školu stát. 
 

•  Škola byla umístěna v prostorách minoritského kláštera.  
• Po rozšíření školy na čtyřtřídní zůstaly chlapecké třídy v klášteře a 

dívčí se přemístily do budovy německé dívčí školy v Kostelní ulici.  
• Prostorová  situace školy se vyřešila až v roce 1929, kdy byla 

postavena moderní školní budova na Špičáku a stala se sídlem všech 
českých škol ve městě. 



Po hledání vhodného pozemku (uvažovalo se i o pivovarské zahradě na Latránu) díky 
soustředěné pozornosti nejvlivnějších českých uskupení i Ministerstva školství byla podle návrhu 

architekta Karla Pecánka (1886–1944) v letech  
1927–1929 vystavěna nová školní budova. Snímky plánů Karla Pecánka z archivu PhDr. Jana 

Müllera a Státního okresního archivu Český Krumlov. 

Nejprve vznikly plány na výstavbu škol T. G. Masaryka… 
 
 



Neznámý fotograf, Státní okresní archiv Český Krumlov 

26. června 1927 byl slavnostně položen základní kámen českých škol T.G.M.  



                                                                                                                                                                                                                                             
Pro novou budovu školy bylo třeba na upraveném pozemku postavit základy stavby. Vedle zedníků tu 

našli práci kameníci a velké množství pomocných dělníků. Mezi nimi bylo i dost žen a dívek,  které 
vykonávaly namáhavou ruční práci při nošení cihel, malty a dřeva. 

… a začalo se stavět – nejdříve byly položeny základy...  



Stavební dvůr budoucí školy byl využit pro stavbu sousedních budov (uprostřed rozestavěný dům). 

A škola rostla přímo před očima a krok za krokem zakrývala okolní domy… 



Při stavbě byly zastoupeny nejrůznější zednické profese... 

Kopáči ručně pomocí krumpáčů, lopat a rýčů upravili pozemek a vykopali první rýhy 
pro základy z kamene. Kameníci upravili jednotlivé kameny do správného tvaru  

a spolu s pomocníky kameny poskládali v úhledné kamenné zdi.  



Návoz materiálu zajištovali koně. Mezi stavebními dělníky vidíme i ženy. 

Přímo na místě stavby vznikaly jámy pro hašení a uložení vápna, sklady písku a 
kamene. Na stavbě pracovalo hodně lidí, ty dnes nahrazují stroje. Na začátku stavby 
školy nebylo zapotřebí instalovat rozvod elektrického proudu. Chybí šatny, toalety, 

kantýna …  



Okna na základní škole T. G. Masaryka byla vyrobena v truhlářské dílně Čecha 

Bohumíra Hrubeše, která byla nedaleko nádraží.  Jeho okna ve škole vydržela 

téměř celé století…. 

Bohumír Hrubeš ve vojenské uniformě na 
podobence se svojí milou. Foto Josef 

Seidel, 14. června 1918. 

Bohumír Hrubeš (vpravo) zaměstnával za války ve své 
truhlářské dílně i francouzské zajatce z nedalekého 
tábora ve Vyšném. Foto neznámý autor, mezi léty 

1940–1945. Archiv rodiny Hrubešovy. 



Na stavbě bylo spotřebováno mnoho dřeva. Lešení a konstrukce stavebních vrátků (výtahů) se bez dřeva 
nemohlo obejít. Cihly i malta byly vynášeny ručně po celou dobu stavby. V popředí vlevo vidíte stín pana 

fotografa Seidela  

A škola rostla před očima a krok za krokem zakrývala okolní domy… 



Na stavbu školy se díváme ze střechy sousedního domu, který byl dokončen dříve. Fotograf musel vynést 
stativ a i fotoaparát až na střechu. 

Stavělo se za každého počasí… Gleicha (stromeček) na vrcholu krovu znamená, že hrubá 

stavba školy byla právě dokončena.   



V popředí před budovou školy na snímku je stále opřená cedule se jménem architekta a stavitelů. 

K nové škole musela být vybudována i nová komunikace…  



Na snímku ze zimy byla již cedule uklizena. 

V nové ulici byl postupně vybudován rozhlehlý komplex českých škol T. G. M.  



Školní budovy mají okna, ale uvnitř se stále ještě pracuje. Na lešení je opět název stavební firmy.  

Nová budova české školy svou velikostí a cimbuřím z dálky připomínala hrad…  



Když byla škola téměř hotová, bylo nutné upravit okolí a přístupovou ulici. Současná budova školy v 
roce 2019 má stejnou barevnost, jakou měla novostavba před 90 lety v roce 1929. 

… a její budovy byly velmi rozlehlé a reprezentativní, skoro jakoby v Krumlově byly dva hradní 

areály – jeden středověký na skále nad Vltavou a druhý moderní na Špičáku…  



Budova nové školy těsně po její dokončení byla i motivem pohlednice Fotoateliéru Seidel. 

V srpnu 1929 byl komplex českých škol T. G. Masaryka dostavěn a první žáci mohli přijít…  



Nádražní předměstí a Špičák s dominantou českých škol T. G. Masaryka, které zdálky připomínaly dle slov 
spisovatele Jaromíra Hořejše: „bílý hrad, zdaleka viditelný“ . Foto Josef Seidel, 1930. 

Budovy škol T. G. Masaryka byly od té doby ozdobou předměstí Špičák 



Jaromír Hořejš (1903–1961), český básník a zdejší 
učitel (v letech 1926–1930) napsal o stavbě nové 

školy: „Bude skončena bludná pouť českého dítěte. 
... Naproti starobylému zámku vyrostl bílý hrad, 

zdaleka viditelný. Ať se stane požehnáním městu a 
okolí”.  Onen „bílý hrad“, pevnost vědění a zároveň 

nastupujícího češství zdůrazňovalo zdaleka viditelné 
cimbuří nad korunní římsou školní budovy. 

 
Noviny Jihočeské listy tehdy napsaly: „Kdo viděl ten 
rozdíl dříve a dnes, chápe význam nedělní dějinné 

události, jež přiblížila nás opět k restituci české 
Šumavy, aby konečně jazyková hranice rozšířena 

byla na pomezí státní…”.   
Stavbu výstavných budov českých škol vnímalo 
německé obyvatelstvo Českého Krumlova jako 

velkou újmu...   
 

Když kdysi v Krumlově postavili školu T. G. Masaryka… 
 
 



Když slavnostně otevírali školu T. G. Masaryka… 
 
 

Stavbou Masarykovy školy v roce 1929 vyvrcholil dosud nepříliš úspěšný zápas české 
menšiny v Krumlově o vlastní školu. Od roku 1882 vystřídala zdejší česká škola několik 
nevyhovujících prostor v různých městských budovách (nejdéle působila v městském 

divadle v Horní ulici). Stavba nové české národní školy byla jedním z  prvních požadavků 
Čechů po založení Československé republiky a obsazení města koncem listopadu 1918.  



Když slavnostně otevírali školu T. G. Masaryka… 
 
 

Přišlo se na slavnost podívat velké množství lidí – především krumlovských Čechů.  



Když slavnostně otevírali školu T. G. Masaryka… 
 
 

… měly významné osobnosti významné projevy. Foto Josef Seidel, 28 8. 1929 



Když slavnostně otevírali školu T. G. Masaryka… 
 
 

… měly významné osobnosti významné projevy. Foto Josef Seidel, 28 8. 1929 



Když slavnostně otevírali školu T. G. Masaryka… 
 
 

… měly významné osobnosti významné projevy. Foto Josef Seidel, 28 8. 1929 



Když slavnostně otevírali školu T. G. Masaryka… 
 
 

… měly významné osobnosti významné projevy. Foto Josef Seidel, 28 8. 1929 



Když slavnostně otevírali školu T. G. Masaryka… 
 
 

… měly významné osobnosti významné projevy. Foto Josef Seidel, 28 8. 1929 



Když slavnostně otevírali školu T. G. Masaryka… 
 
 

… bylo slunečné srpnové počasí – pravý konec léta... Foto Josef Seidel, 28 8. 1929 



Když slavnostně otevírali školu T. G. Masaryka… 
 
 



Když slavnostně otevírali školu T. G. Masaryka… 
 
 



Masarykova škola mateřská, obecní a měšťanská byla největším stavebním podnikem v 
Českém Krumlově za první republiky.  

Ulice okolo Masarykovy školy se proto ani nemohla nazývat jinak než po prvním 
československém prezidentovi … 

Když kdysi v Krumlově stavěli školu T. G. Masaryka… 
 
 



Stravovací akce české měšťanské školy TGM, 7. 3. 1934, foto F. Seidel (viz slepotiskové razítko    
v pravém dolním rohu fotografie), Státní okresní archiv Český Krumlov. 



Tělocvična školy T. G. M. , foto Josef Seidel, 1931. 



„Děti, pomalu utíkejte, přišel si nás vyfotografovat pan Seidel. Zastavit stát, pozor!“.  
Foto Josef Seidel, 25. 7. 1931. 



Po včlenění Krumlova do nacistické říše českou školu z její budovy vyhnali a umístili sem 
německé gymnázium a Ústav pro vzdělávání učitelů. A nebylo divu, že nacistická radnice hned 

na svém prvním zasedání v říjnu 1938 ulici přejmenovala na Herrmann Göring-Straße. 
(zakladatel gestapa, vrchní velitel fašistických vosk, zástupce Adolfa Hitlera). Škola byla 

uzavřena v roce 1938 a svou činnost obnovila až v září 1945 jako čtyřtřídní měšťanská škola  s 
jednoročním učebním kurzem ve školní budově na Špičáku.   

Když do Krumlova vstoupil fašismus… 
 
 



V Masarykově ulici nedaleko školy bydlel od roku 1935 jako malý chlapec i 
budoucí světově slavný hudební skladatel a varhaník  

Petr Eben 

 
 



První krumlovské bydliště rodiny Ebenovy:  Špičák čp. 197 
(zcela vlevo)  – budova po zahájení výstavby škol T. G. 

Masaryka 



Petr Eben a Krumlov 
 

(Špičák čp. 197 nedaleko školy T. G. Masaryka, pak 
Horní Brána čp. 108 Giselaheim a nakonec 

Radniční čp. 101) 
 

"Odstěhovali jsme se do Českého 
Krumlova (1935). Jeho starobylá, 
legendární historická atmosféra je 

nezapomenutelná. Byl jsem od malička 
bytostný romantik, a tak jsem nadšeně 
vnímal kouzlo půvabného městečka.  

 
Měl jsem svá tři vyvýšená místa, odkud 

jsem pozoroval pohádkovou věž, 
renesanční štíty a úzké klikaté uličky. 

Pobýval jsem na Havraní skále, prý se 
tam kdysi popravovalo, na Křížové hoře 
a na lavičce na zámecké věži, odkud se 
každou hodinu rozléhalo troubení fanfár. 
Možná, že tato trubková reminiscence 

ovlivnila mé tři pozdější skladby.“ 
 
 
 



 

Desetiletý Petr Eben (vpravo – foukací harmonika) se svým patnáctiletým bratrem Bedřichem 
(zobcová flétna) bezstarostně muzicírují na Křížové hoře. Zatím netuší, že brzy nastane válka 
a oni budou muset i se svým otcem do koncentračního tábora, který naštěstí přežili… Ale také 
netuší, s jakou láskou budou na Krumlov po celý život vzpomínat. Foto neznámý autor, 1939.  





Petr Eben a Český Krumlov 
 

„Všechno, čím se člověk v dospělosti stane, 

se rozhoduje v dětství. A moje dětství je 

Český Krumlov. Tady se mi otevřely 

chrámové dveře k varhanám, tady na mě 

zapůsobila středověká architektura a tady 

jsem také prožil těžká, ale rozhodující 

období svého života. To město – abych tak 

řekl – vrostlo do mé tvorby a nosím ho 

vlastně všude [s] sebou.“ 

(Kateřina Vondrovicová, Petr Eben, Panton, 1995.) 

Foto – František Seidel 
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