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Stifter a Šumava 

Krajina v okolí Horní Plané byla důležitým motivem Stifterových děl. V expozici jsou Stifterovy 

malby a kresby, na kterých je vyobrazeny hora, zřícenina a jezero. Na fotografiích na tomto 

pracovním listě vidíš, jak tato místa vypadají dnes. Pomohou ti při jejich hledání.   

Úkol: 

Najdi odpovídající malby a kresby a k fotografiím si poznamenej názvy vyobrazených míst.  

Místní název:   

 

Citát: „Je ještě jedna taková hora, na tři hodiny 

odsud. – V pradávných pohanských dobách na 

ní jednou usedli tři králové a stanovili hranice tří 

zemí: Čech, Bavorska a Rakouska – do skály byly 

vytesány tři stolice, a každý z králů seděl ve 

vlastní zemi.“ 

 

Místní název:  

 

Citát:  

 

 

 

 

Místní název:  

  

Citát:  
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Stifter popsal tato místa i ve svých povídkách. Dva z těchto popisů najdeš v expozici. Vyhledej je a 

napiš je vedle fotografií. První citát jsme za tebe vyplnili sami.  

Pozor: Obrazy a citáty, které k nim patří, se nacházejí v různých místnostech! 

 

 

Stifterovými slovy 

 

 

 

 

 

 

       (Adalbert Stifter: Hvozd, Praha 2003, s. 7.) 

Úkol: 

Přečti si, jak Stifter charakterizuje Šumavu. Zaškrtni, co si myslíš o jeho jazyce. 

Dříve takhle krásně mluvili všichni.  Vůbec tomu nerozumím. 

   Jedná se o básnický jazyk.    Také bych chtěl takto umět popsat krajinu. 

 

  Jak se to řekne německy? 

Na základě informačních textů v muzeu zjisti, jak se německy řeknou následující zeměpisné názvy, 

a zapiš si to: 

česky    německy 

Šumava 

Třístoličník 

Plešné jezero 

Vítkův Kámen 

Na půlnoční straně rakouské zemičky se na třicet 

mil daleko táhne směrem k soumračným pásům 

na západ les, začíná u pramenů řeky Dyje a valí se 

do dáli až k hraničnímu uzlu, kde se země česká 

střetá s Rakouskem a s Bavorskem. Tam, jako 

často jehly v rostoucích krystalech, řítila se proti 

sobě navzájem hemžení mohutných horských 

sedel a hřbetů a zdvihala do výše drsné pohoří, 

které oněm třem zemím teď dodaleka předvádí 

svou lesní modř a všem jim posílá vlnící se pahorky 

a prudké bystřiny. 


