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Vypracovala Tereza Zalabáková 

ŽIVOT ADOLFA HITLERA 
 
 
 Mládí Adolfa Hitlera bývá opředeno řadou nejasností. Už otázka Hitlerova původu 
vyvolávala mnoho pozornosti. Dnes lze říci, že skutečnost je prostší, než se zdálo. Můžeme vyloučit 
dohady o jeho domnělých židovských předcích. Hitlerova rodina pocházela z obou stran z 
dolnorakouského Waldviertelu, chudého kraje mezi Dunajem a českou, respektive moravskou 
hranicí. Jméno Hitler, snad českého původu, se zde vyskytovalo v různých variantách jako 
například Hiedler, Hüttler a podobně již od patnáctého století. V roce 1876, tedy třináct let před 
narozením syna Adolfa toto jméno přijal i Hitlerův otec, Alois Schickelgruber. 
 Alois Schickelgruber byl jedním z nemnoha příslušníků rodu, kterým se podařilo vyšplhat 
do vyšších pater společenského žebříčku. I když nevychodil více než obecnou školu, nastoupil 
kariéru celního úředníka. Byl pravidelně povyšován a dotáhl to až na šéfa samostatného celního 
úřadu, vzhledem k původu a vzdělání na nejvyšší myslitelnou příčku. Měl však slabost pro slabší 
pohlaví, třikrát se oženil.  Poslední sňatek uzavřel se vzdálenou sestřenicí Klárou Pölzlovou, o více 
než dvacet let mladší, kterou již před svatbou přivedl do jiného stavu.  
  V nepříliš šťastném manželství se postupně narodilo pět dětí, dospělosti se dožily jen dvě: 
Adolf a Paula, která svého bratra o patnáct let přežila. Starší Adolf přišel na svět 20. dubna 1889 v 
Braunau nad Innem, kde otec sloužil na tamním celním úřadě. Místo narození bylo symbolické. 
Součástí Rakouska se totiž stalo až v roce 1779, do té doby patřilo Bavorsku. Hitler již jako politik 
tvrdil, že mu Braunau a bavorský původ jeho obyvatel ukazovaly daleký cíl, znovu spojit Rakousko 
s Německem.  
 Otec byl často překládán a rodina ho následovala. Do svých patnácti let proto Hitler musel 
pětkrát změnit školu. V roce 1899 odešel otec do penze a rodina se usadila v Linci. Pokus o studium 
na tamním reálném gymnáziu dopadl katastrofálně. Nevalné studijní výsledky později 
ospravedlňoval vzpourou proti otcovu přání, aby nastoupil dráhu státního úředníka. Sám se chtěl 
stát malířem.  
 Hitlerovy studijní problémy však souvisely i s jeho neschopností se soustředit a cílevědomě 
pracovat. Byl nedisciplinovaný a tvrdohlavý. Na milost vzal jen učitele dějepisu Leopolda Potsche. 
Starý profesor byl velkoněmecky orientován, poutavě vykládal o činech starých Germánů, 
obdivoval pruského krále Fridricha II. či německého kancléře Bismarcka. 
 Mimo školu se Hitler projevil jako pilný čtenář, vášeň pro díla Karla Maye neztratil ani v 
dospělosti. Během lineckých studií si vysnil přestavbu města a v roce 1938, po připojení Rakouska 
k Německu, ji začal realizovat. Podle návrhu patnáctiletého chlapce tak byl v Linci postaven most. 
 V roce 1903 zemřel otec Alois, starost o zajištění syna převzala ovdovělá Klára Hitlerová. 
Na rozdíl od otce matku nesporně miloval. Byla hluboce věřící katoličkou a k víře vedla i Adolfa, 
který po jistou dobu zpíval v kostelním sboru. 
 Také matka byla k synovi pevně připoutána, její vztah k němu připomínal „opičí lásku“. 
Souhlasila proto s jeho odchodem ze střední školy s tím, že se pokusí o přijetí na vídeňskou 
Akademii výtvarných umění. Zkoušku dva roky odkládal, neuspěl však ani v roce 1907, ani o rok 
později. Bylo mu doporučeno, aby se věnoval spíše architektuře. Neúspěch na akademii zásadně 
poznamenal Hitlerovu budoucnost. Kromě toho prožil další šok, smrt matky. Odchod milované 
bytosti nebyl jen citovým otřesem. Hitlerovi skončilo bezstarostné mládí. Dokud matka žila, nebyl 
vystaven existenční nouzi a čas trávil potulováním po vídeňských ulicích, skicováním fasád nově 
postavených monumentálních budov a rozptýlením v opeře. Smrt matky přinutila Hitlera pracovat. 
Po určitou dobu byl bez střechy nad hlavou. Později se mu podařilo získat slušné ubytování v nově 
vybudovaných vídeňských mužských domovech, krátkou dobu pracoval jako pomocný dělník, po 
kavárnách nabízel své kresby a akvarely.  
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 Právě v této době, do roku 1913, se dotvářel jeho světový názor. Zaujal velmi kritický poměr 
k marxismu a stal se vášnivým antisemitou. Během první světové války se Hitlerovo vidění světa 
zformované v dětství a za pobytu ve Vídni toliko upevnilo. Zbývalo jen vyhovět vnitřnímu puzení, 
totiž obrovské vůli k moci.  
 
 
 
Zdroj:  
Hořička, Václav. Hitlera stvořily jeho neúspěchy. MF Dnes. 24. 4. 2004, sešit E, str. 9  
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ŽIVOT ADOLFA HITLERA- PRACOVNÍ LIST 
 
Při plnění úkolů pracuj s literárním textem. 
 
1) Vytvoř správné dvojice. 
 

1 ALOIS 
SCHICKELGRUBER 

A MĚSTO, KDE SE  
HITLER NARODIL 

2 LEOPOLD POTSCHE B OTEC A. HITLERA 

3 LINEC C SESTRA A. HITLERA 

4 PAULA HITLEROVÁ D MĚSTO, KDE 
STUDOVAL 

GYMNÁZIUM 

5 BRAUNAU E MATKA A. HITLERA 

6 VÍDEŇ F UČITEL A. HITLERA 

7 KLÁRA PÖLZLOVÁ H MĚSTO, KDE ŽIL 
HITLER PO SMRTI 

MATKY 

 
 
…....                  …....                  …....              …....                  …....                  …....                  ….... 
 
 
2) Napiš, zda věta je pravdivá (ANO) či není pravdivá (NE). 
 

• A. Hitler měl židovské předky. 

• Jen dva Hitlerovi sourozenci se dožili dospělého věku. 

• A. Hitler byl hodně sečtělý. 

• A. Hitler byl na svou matku citově velmi vázán. 

• Podle návrhu A. Hitlera byl postaven most. 

• A. Hitler měl pět sourozenců. 

• Mezi rodiči A. Hitlera byl velký věkový rozdíl. 

• A. Hitler si oblíbil svého učitele zeměpisu. 

• A. Hitler nebyl příliš dobrý student. 

• Otec A. Hitlera byl celním úředníkem. 
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ŽIVOT ADOLFA HITLERA- PRACOVNÍ LIST (ŘEŠENÍ) 
 
Při plnění úkolů pracuj s literárním textem. 
 
1) Vytvoř správné dvojice. 
 

1 ALOIS 
SCHICKELGRUBER 

A MĚSTO, KDE SE  
HITLER NARODIL 

2 LEOPOLD POTSCHE B OTEC A. HITLERA 

3 LINEC C SESTRA A. HITLERA 

4 PAULA HITLEROVÁ D MĚSTO, KDE 
STUDOVAL 

GYMNÁZIUM 

5 BRAUNAU E MATKA A. HITLERA 

6 VÍDEŇ F UČITEL A. HITLERA 

7 KLÁRA PÖLZLOVÁ H MĚSTO, KDE ŽIL 
HITLER PO SMRTI 

MATKY 

 
 
…1 B....           …2 F....           …3 D....       …4 C....           …5 A....           …6 H....      …7 E .... 
 
 
2) Napiš, zda věta je pravdivá (ANO) či není pravdivá (NE). 
 

• A. Hitler měl židovské předky. NE 

• Jen dva Hitlerovi sourozenci se dožili dospělého věku. NE 

• A. Hitler byl hodně sečtělý. ANO 

• A. Hitler byl na svou matku citově velmi vázán. ANO 

• Podle návrhu A. Hitlera byl postaven most. ANO 

• A. Hitler měl pět sourozenců. NE 

• Mezi rodiči A. Hitlera byl velký věkový rozdíl. ANO 

• A. Hitler si oblíbil svého učitele zeměpisu. NE 

• A. Hitler nebyl příliš dobrý student. ANO 

• Otec A. Hitlera byl celním úředníkem. ANO 


