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Životopisné údaje 

Adalbert Stifter pobýval během svého života na různých místech. Na fotografiích můžete vidět tři 

taková místa, tak jak vypadají dnes. V muzeu najdeš obrazy a fotografie, které zobrazují jejich 

dřívější vzhled. Najdi je a zapiš k fotografiím do pracovního listu název místa a dobu, kdy zde 

Adalbert Stifter žil. Zároveň heslovitě popiš, z jakých důvodů se na těchto místech zdržoval nebo co 

tam vykonával.  

Místo: _____________________________ 
 
Období: __________________________ 
 
Důvod pobytu: ___________________ 
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Na jakém čtvrtém místě se Stifter hojně zdržoval? 

Místo: _____________________________ 
 
Období: __________________________ 
 
Důvod pobytu: ___________________ 
 

Najdi na mapě čtyři výše uvedená místa, na kterých Stifter během svého života pobýval, a vyznač je 

barevně. (Pokud najdeš na mapě i své bydliště, zakresli ho také.) 

Zdroj: www.google.cz/maps/ 

 

 Jak se to řekne německy? 

S pomocí informačních tabulí a popisků v muzeu zjisti, jak se tato čtyři místa nazývají v němčině. 

Seřaď je chronologicky  podle toho, kdy zde Adalbert Stifter pobýval. 

  období   česky    německy   

1. 

2. 

3. 

4.
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Adalbert Stifter žil v první polovině 19. století. Jak se jmenoval státní útvar, kde se nacházela jeho 

bydliště? V jakých státech se jeho tehdejší bydliště nacházejí dnes? Pomůže ti přitom mapa z roku 

1899. Tip: Srovnej ji se současnou mapou.  

19. století: __________________________________________________________________ 

dnes: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Habsburská monarchie 

Habsburská nebo také rakousko-uherská monarchie byl stát extistující od středověku až 

do roku 1918, kterému vládla šlechtická rodina Habsburků. Jádrem státu bylo v 19. 

století dnešní Rakousko, země Koruny české a země uherské koruny (tedy zhruba dnešní 

Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko). Dočasně k němu patřily i další oblasti, jako 

např. části dnešní Itálie, Polska, Ukrajiny nebo některé balkánské země. Na území 

Habsburské monarchie tak žily různé národy mluvící různými jazyky, v českých zemích to 

byly hlavně čeština a němčina.  


