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1. Úvod 

 
Téma ročníkové práce jsem si vybrala proto, že jsem se chtěla o této osobnosti 

dozvědět víc. Většina lidí zná Adolfa Hitlera jako vůdce a říšského kancléře, ale já 

bych chtěla zjistit i něco o jeho vztazích, rodině, osobním životě a zda byl tak krutý 

člověk. Doufám, že se dozvíte něco nového tak jako já. 

 

 

2. Původ 
1. 

Narodil se 20. dubna 1889 v Braunau am Inn v Rakousku 

nedaleko bavorských hranic. Matka Adolfa Hitlera se 

jmenovala Klara Hitlerová, za svobodna Pölzlová. Jeho 

otec Alois Hitler, vlastním jménem Schicklgruber, se 

narodil jako nemanželské dítě Marie A. 

Schickelgruberové a Johanna G. Hiedlera, jehož 

otcovství je však zpochybňováno. V roce 1876 si změnil 

své příjmení na Hitler, což byla zkomolenina jména 

Hiedler. Pracoval jako celní inspektor. Klara Pölzlová 

pracovala původně jako služka Aloisovy první ženy. 

Klara byla až třetí ženou Aloise Hitlera a byla jeho 

vzdálenou sestřenicí. Proto si Hitlerovi rodiče museli vyžádat pro povolení k sňatku 

církevní dispens. 
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3. Dětství 
2. 

Hitler se narodil jako čtvrté dítě ze šesti. Všichni 

jeho sourozenci zemřeli ještě v dětském věku, až 

na nejmladší sestru Paulu, která Hitlera přežila o 

mnoho let. 

Rodina penzionovaného státního úředníka Aloise 

Hitlera se často stěhovala z místa na místo, než 

se usadila ve vesnici Leonding nedaleko Lince. 

Hitler v té době navštěvoval nejméně pět 

základních škol. V době, kdy navštěvoval školu v 

benediktýnském klášteře v Lanbachu, zpíval ve 

sboru a chtěl se stát knězem. Prospěch na 

základní škole měl vcelku dobrý, ale na střední škole v Linci se značně zhoršil a 

nakonec střední školu nedokončil. Pouze v dějepise a výtvarné výchově měl výborný 

prospěch. V té době se upnuly ambice Adolfa Hitlera k výtvarnému umění, ale jeho 

otec to nechtěl připustit, protože plánoval pro syna kariéru státního úředníka. 

Mladý Adolf svého otce strašně nenáviděl. Jeho otec byl opilec a Adolfa i jeho matku 

občas surově bil a nadával jim. Kvůli němu Hitler po zbytek života nenáviděl 

alkohol. Alois Hitler však zemřel 3. ledna 1903 na srdeční infarkt nebo mrtvici, a to 

v hospodě. 

Svou matku Adolf Hitler miloval. Rozuměla jeho uměleckým tužbám a plně ho v nich 

podporovala. Když Hitlerův otec zemřel, nestálo již snu o kariéře umělce nic v cestě. 

Finančně podporován matkou se dospívající Hitler bezcílně toulal po Linci a snil. Jak 

sám později přiznal, bylo to období šťastného nicnedělání. Přestože jeho prospěch 

na střední škole byl velmi špatný, byl v tu dobu vášnivým čtenářem knih, zvláště o 

historii a mytologii Německa. 
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4. Mládí a vojenská kariéra 
3. 

V roce 1906, ve svých 17 letech, se Hitler vydal 

do Vídně, zřejmě kvůli své matce, která také do tohoto 

města v mládí odešla. Bydlel zde v chlapecké ubytovně 

a jeho jediným kamarádem zde byl jeho 

spolubydlící August Kubizek, student hudby českého 

původu, se kterým byl Hitler v kontaktu i v pozdějších 

letech a kterého označil za „jediného Čecha, který má 

právo být přítelem Vůdce“. V roce 1907 se poprvé pokusil dostat se na 

zdejší Akademii výtvarných umění. Byl si téměř jistý, že bude přijat, ale když mu 

přijímací komise oznámila, že je bez talentu, a tudíž nepřijat, tak se nervově zhroutil. 

Mladému a velmi ambicióznímu uchazeči doporučil rektor Sigmund le Allemand 

studium architektury, které by se Hitlerovi také zamlouvalo, ale chyběla mu 

potřebná maturita. Občas také sníval o kariéře hudebního skladatele, neboť byl sám 

velkým obdivovatelem Richarda Wagnera. 

 

Stejný rok 21. prosince zemřela Hitlerova matka Klára na rakovinu prsu. Hitler byl 

smrtí své milované matky velmi zdrcen. Po této tragické události se nadobro 

odstěhoval do Vídně. V roce 1908 se podruhé pokusil dostat se na Akademii, 

tentokrát ho ale ani nepustili k přijímacím zkouškám. Hitler byl tím natolik zklamán, že 

opustil i těch několik přátel, které měl, a odstěhoval se z ubytovny. Nějakou dobu 

bydlel v pronajatém bytě, ale příštího roku mu došly peníze a skončil na ulici mezi 

bezdomovci. Ve Vídni se živil Hitler pouze příležitostnými pracemi, například maloval 

reklamní plakáty. Po ulicích prodával obkreslené kýčovité pohlednice. Bydlel v 

ubytovnách pro chudé nebo spal s bezdomovci na nádražích, na lavičkách a v 

průjezdech. Takto živořil skoro 5 let. Asi v tuto dobu v něm začal zrát antisemitismus. 

V roce 1913 se rozhodl opustit Vídeň, podle jeho slov zkažené město 

plné marxistů a židů, a přestěhovat se do bavorského Mnichova. Do Vídně už se 

nechtěl nikdy v životě vrátit. Zároveň svůj odchod argumentoval tím, že se chce 

vyhnout službě v rakouské armádě a zkusit znovu se dostat na nějakou školu. 
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Od první chvíle byl Mnichovem nadšen. Studovat se zde ale ani nepokusil. A ani 

povolávacímu rozkazu se nevyhnul, ale u komise byl shledán služby neschopným ze 

zdravotních důvodů. V Mnichově se jeho chudinská anabáze opakovala, dokud v 

roce 1914 nevypukla první světová válka. Přestože byl v Rakousku uznán 

neschopným pro službu v armádě, v Mnichově se pln „vlasteneckého nadšení 

přihlásil jako dobrovolník do 16. pěšího záložního pluku u bavorské armády. V 

armádě dostal důležitý úkol, stal se z něj polní kurýr – doručoval po zákopech 

rozkazy. 

V prosinci téhož roku obdržel Železný kříž II. třídy a v srpnu roku 1918 Železný kříž I. 

třídy, kterého si po zbytek života velice cenil, nosil ho stále u sebe a dával ho na odiv. 

Velkou vojenskou kariéru ale neudělal, na konci války byl pouhý desátník. 

V roce 1916 zasáhl zákop, ve kterém se Hitler nalézal, granát a téměř všichni muži v 

něm zahynuli. Hitler ale přežil se zraněním lebky. Následujícího roku byl opět poslán 

na frontu. Sám popisoval období, které trávil ve válce, jako nejkrásnější období svého 

života. Líbilo se mu hrdě bojovat za velký německý národ. Podle jeho kolegů z vojny 

prý i odmítal dovolenou. 

Na podzim roku 1918 byl odvezen po otravě plynem (v bitvě u belgického 

města Ypry), po které dočasně oslepl, do lazaretu v Pomořanech, kde jej ošetřoval 

mj. i psychiatr Edmund Forster. Zde se dozvěděl o revoluci, která 9. listopadu vedla 

k abdikaci císaře. Po tomto zjištění se prý naprosto zhroutil. Měl pocit, že 

pád Německa nelze vysvětlit obvyklými metodami. Ještě když býval ve Vídni, 

seznámil se s myšlenkami německých nacionalistických extremistů, kteří se obraceli 

k tradiční myšlence o vykořisťovatelích a ničitelích nordického světa – Židech. V té 

chvíli si prý umínil, že se dostane do politiky a skoncuje s těmito „zrádci národa“. 

Někdy v této době zřejmě také změnil svůj vzhled a místo císařského kníru (ve 

stylu Viléma II.) začal nosit knír kartáček. 

18. ledna 1919 byla zahájena Pařížská mírová konference ve Versailles. Jejím cílem 

bylo podepsat mírové smlouvy, jejichž podmínky diktovaly především Velká 

Británie, USA, Francie, ale i Itálie a Japonsko. Mimo jiné muselo Německo odstoupit 

přibližně 13 % říšského území, omezit válečnou flotilu, omezit ozbrojené síly na 100 

000 mužů a platit velmi vysoké finanční reparace, které činily 33 000 000 000$. 
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5. Politická kariéra 

4. 

 Od roku 1918 pracoval Hitler jako informátor vyšetřovací 

komise druhého pěšího pluku. Za svou činnost byl odměněn 

jmenováním do tiskové a informační kanceláře politického 

oddělení oblastního velitelství. V první polovině roku 1919 byl důvěrníkem roty. 

Důvěrníci měli na starost spolupráci s propagandistickým oddělením tehdejší 

socialistické vlády, aby byl zajištěn osvětový materiál pro vojáky. Hitler své první 

politické úkoly tedy plnil ve službách revolučního režimu v čele s SPD 

(Sociálnědemokratická strana Německa) a USPD (Nezávislá sociálně demokratická 

strana Německa). V dubnu 1919 byl Hitler zvolen do rady záložního praporu. A tak 

Hitler nejen nepřispěl k rozdrcení mnichovské „rudé republiky“, naopak byl dokonce 

voleným představitelem praporu po celou dobu jejího trvání. Na jednom politickém 

školení Hitler zasáhl do diskuze, v níž se někdo vyslovil pozitivně o Židech. Jeho 

antisemitský výstup zaujal nadřízené, a tak se stal osvětovým důstojníkem. V této 

funkci mohl poprvé vyzkoušet své řečnické schopnosti. Začátkem září 1919 dostal 

rozkaz, aby prošetřil činnost malé levicové Německé dělnické strany. V té době 

neměla strana, kterou založil Anton Drexler, více než 50 členů. Hitler se večer 

12. září při proslovu jednoho řečníka, který navrhl odpojení Bavorska od Německa, 

vymrštil a pronesl tak ohnivý proslov, že okamžitě zaujal všechny, a tak mu Drexler 

na odchodu nabídl členství ve straně. Hitler do ní vstoupil a rychle změnil její klubový 

charakter. Začal organizovat shromáždění, na nichž vystupoval jako řečník a sám 

v ulicích rozdával letáky. 

V roce 1920 si vzal na starost stranickou propagandu. Ve 

slavné mnichovské pivnici vytyčil ve svém proslovu „neměnných“ 25 bodů programu 

DAP, ve kterém formuloval poprvé veřejně antisemitská opatření, vytvoření Velkého 

Německa se silnou centrální vládou, odmítnutí Versailleské smlouvy, zestátnění 

velkých kartelů a trest smrti pro lichváře. 

7. srpna 1920 bylo na salzburském zasedání oficiálně přijato jako znak strany, nyní 

zvané NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana), prastaré kultovní 

znamení, symbol hákového kříže.  
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V roce 1921 se pokusilo vedení strany Hitlera zbavit zveřejněním pamfletu, ve kterém 

se mluvilo o Hitlerově touze po moci a o tom, že je sám Žid. Jenomže to už byl Hitler 

pro stranu, která se v té době už jmenovala NSDAP, příliš cenným, a tak tento 

„palácový převrat“ skončil nezdarem. Hitler požadoval vedení strany pouze pro sebe. 

Strana si uvědomila, že bez Hitlera jí hrozí zánik, a tak bylo vedení strany rozpuštěno 

a Hitler se stal jediným šéfem strany na základě tzv. vůdcovského principu. 
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6. Pokus o puč  
5. 

Na podzim 1923 se Hitler cítil natolik silný, že chtěl 

podnikat stále více kroků k prosazení svých cílů. Byl 

silně ovlivněn úspěšným pochodem na Řím 

italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho. 

Odhodlal se provést pokus o převzetí moci v 

Bavorsku. Tak došlo k tzv. „pivnímu puči“. 

 V roce 1923 vznikly spory mezi říšskou vládou v 

Berlíně a bavorskou zemskou vládou, která usilovala 

o faktickou samostatnost s pravicovou diktaturou. Během těchto sporů byla Hitlerova 

NSDAP berlínským ministerstvem vnitra zakázána, ale Bavorsko tuto skutečnost 

odmítlo přijmout. V listopadu toho roku se kolem Hitlera shromáždila skupina mužů, 

kteří se rozhodli provést ozbrojený puč. Hitler a jeho skupina se pokusili převzít moc 

v noci z 8. na 9. listopad.  

Večer 8. listopadu roku 1923 nechal jednotkami SA a mládežnického Jungssturmu 

obklíčit Měšťanský pivovar v Mnichově, ve kterém se konala veřejná schůze 

separatisticky orientovaných politiků. Dále podle plánu měla být obsazena městská 

kasárna, ale to se nezdařilo. Následný nacistický pochod Mnichovem narazil na 

kordon bavorské policie. Poté, co zahájila do „revolucionářů“ střelbu, byl jejich pokus 

o převrat zmařen.  

Po tomto pokusu o převrat byl Hitler odsouzen za velezradu k pěti letům ve vězení v 

Landsbergu, už 20. prosince 1924 však byl podmínečně propuštěn. Ve vězení 

nadiktoval svoji knihu Mein Kampf (Můj boj) Rudolfu Hessovi, který se dal s Hitlerem 

dobrovolně zavřít. V této knize Hitler popsal své cíle. Projevil se zde jeho vyhraněný 

antisemitismus a rasismus. V tomto svém „stěžejním“ díle rozprostřel Hitler také svoji 

představu o vůdčí roli nordické rasy.  
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7. Cesta k moci 

 6. 

NSDAP byla v tuto dobu ve značném rozkladu, ale díky 

Hitlerovým řečnickým schopnostem, 

silnému antisemitismu a hospodářské krizi, která vznikla 

v roce 1929, strana nakonec velmi posílila a stala se 

postupně jednou z nejsilnějších politických 

stran Výmarské republiky. Ve volbách v roce 1930 získali 

nacisté okolo 17 % hlasů, to byl pro ně zatím nejlepší 

volební výsledek, protože v předcházejících volbách se nedostali ani na 5 %. 

V roce 1932 končilo úřední období říšského prezidenta Paula von Hindenburga a 

Adolf Hitler se rozhodl kandidovat v následujících volbách. Byl stále více finančně 

podporován německými průmyslovými a obchodními magnáty, což mu umožnilo 

uskutečnit s podporou Josefa Goebbelse bombastickou volební kampaň, během 

které vyvinul obrovské úsilí. Jako první politik v Německu používal Hitler k přepravě 

po celé říši letadlo a stihl tak promluvit i na čtyřech shromážděních během jednoho 

dne. Přesto se mu nepodařilo zvítězit. Říšským prezidentem se tedy opět stal Paul 

von Hindenburg. 

Poté, co vlády říšských kancléřů Heinricha Brüninga, Franze von Papena a Kurta von 

Schleichera neuspěly ve svých snahách zvládnout politickou a hospodářskou krizi 

Německé říše, se prezident Hindenburg pod tlakem okolností rozhodl jmenovat 

říšským kancléřem Adolfa Hitlera. Stalo se tak dne 30. ledna 1933. 
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8. Druhá světová válka 

7. 

Koncem března 1939 dal Hitler prostřednictvím 

Ribbentropa rozšířit návrh k úpravě sporných německo-

polských otázek. Hitler předpokládal, že se mu podaří 

zastrašováním Polska dosáhnout dalších územních 

zisků bez boje. Po předcházejících zkušenostech s 

neschopností Daladiera a Chamberlaina postavit se mu 

na odpor předpokládal kolaps Polska a nezájem západních spojenců. Polské vedení 

v čele s plukovníkem Beckem ovšem bylo neústupné, a tak Hitler poprvé použil 

vojenskou sílu. Pro ospravedlnění vpádu do Polska byl v předvečer války uspořádán 

incident u vysílače v Gliwicích. 

Dne 23. srpna 1939 podepsali říšský ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop a 

jeho sovětský protějšek Vjačeslav Molotov německo-sovětský pakt o neútočení 

a hospodářské spolupráci. Rozhodující pasáž zněla: „V případě, že jedna ze stran 

uzavírajících smlouvu by se měla stát předmětem válečných jednání ze strany třetí 

moci, nebude druhá ze stran uzavírajících smlouvu podporovat tuto třetí 

moc.“ Obsahoval také tajný dodatečný protokol, kde bylo rozdělení sfér zájmů 

dojednané mezi oběma totalitními státy. Hitler nařídil dvěma nově 

jmenovaným gauleiterům (vůdce regionální pobočky NSDAP) Polska, aby 

poněmčovali své oblasti. V některých oblastech museli Poláci pouze podepisovat 

formuláře uvádějící, že mají německou krev a v některých se proti nim vedly etnické 

čistky (odstranění osob z nějaké organizace nebo země s cílem zajistit její čistotu). V 

květnu 1940 vydal Heinrich Himmler prohlášení s názvem „Některé myšlenky na 

zacházení s cizí populací na východě“, v němž požadoval vyloučení celé židovské 

populace z Evropy do Afriky a snížení polské populace na „třídu dělníků bez vůdců“. 

Hitler označil Himmlerovo prohlášení „dobrým a správným“ a uskutečnil tuto politiku. 

Německé síly napadly 9. dubna 1940 Dánsko a Norsko. Téhož dne Hitler vyhlásil 

zrození Velké germánské říše, jeho vize sjednocené říše germánských národů 

Evropy, v ní měly být spojeni pod vedením německé rasy do „rasově čistého“ celku. 
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V květnu 1940 Německo napadlo Francii a dobylo Lucembursko, Nizozemsko a 

Belgii. Winston Churchill odmítl jednat s Hitlerem o míru, ten poté nařídil řadu 

leteckých útoků na letecké základny v jihovýchodní Anglii. 7. září začalo 

systematické bombardování Londýna. Noční nálety na britská města poté zesílily a 

pokračovaly celé měsíce. Dne 27. září 1940 podepsal jednací řád v Berlíně Saburo 

Kurusu z císařského Japonska, Hitler a italský ministr zahraničí Ciano, později se 

rozšířil o Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, tím vzniklo Spojenectví Osy. 

Hitlerův pokus o sjednocení Sovětského svazu do tohoto protibritského bloku selhal 

po rozhovorech mezi Hitlerem a Molotovem v listopadu v Berlíně, a tak nařídil 

přípravy na invazi do Sovětského svazu, který Německo napadlo 22. června 1941. 

Fašistické jednotky se dostaly hluboko do SSSR, až 400 km od Moskvy. Hitler nařídil 

vyhladit židy „jako partyzány“. Podporoval také Generalplan Ost (plán genocidy 

obyvatelstva teritorií okupovaných Německem ve východní Evropě během 2. světové 

války), který měl být splněn po uskutečnění okupace a jehož součástí byla 

germanizace oblasti východní Evropy až po Ural. Plán vycházel z rasových 

předsudků, podle nichž byli Slované nižší rasou. 

Hitler nedůvěřoval velení armády a začal zasahovat do vojenského a taktického 

plánování, což mělo škodlivé následky. V prosinci 1942 a lednu 1943, Hitlerovo 

opakované odmítnutí dovolit stažení armády v Bitvě u Stalingradu vedlo k téměř 

úplnému zničení 6. armády. Bitva byla jedna z nejkrvavějších v historii s 

odhadovanými 2 miliony obětí. Poté přišla rozhodující strategická porážka v bitvě o 

Kursk. V průběhu let 1943 a 1944 Sovětský svaz na východní frontě zatlačoval 

Hitlerovy armády k ústupu. 6. června 1944 se západní spojenecké armády vylodily v 

severní Francii. Mnoho německých důstojníků dospělo k závěru, že porážka byla 

nevyhnutelná a že pokračování pod Hitlerovým vedením bude mít za následek úplné 

zničení Německa. 

Hitlerovo vojenské řízení válečných operací bylo méně úspěšné než jeho politická 

aktivita a některé jeho chyby se ve válce projevily zásadním způsobem. Nejspíše 

onemocněl nevyléčitelnou Parkinsonovou chorobou, což je vidět na různých 

filmových záznamech, kde roztřesenou ruku schovává nebo v ní svírá nějaký 

předmět, aby svoji nemoc zakryl. V lékařských záznamech Adolfa Hitlera se také 
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objevuje věta „Hitler ztratil svou mentální flexibilitu“. To mohlo přispět k Hitlerovým 

špatným rozhodnutím (např. trvání na dobytí Stalingradu). 

Dne 20. července 1944 Hitler jen těsně unikl atentátu. Koncem roku 1944 

postupovala jak Rudá armáda, tak západní spojenci do Německa. 16. prosince 

zahájil bitvu v Ardenách, ofenziva selhala po několika dočasných úspěších. 
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9. Atentát na Hitlera 
Atentát na Hitlera z 20. července 1944 byl pokus o zabití Adolfa 

Hitlera zorganizovaný odpůrci režimu, kteří se rekrutovali především z řad armády. 

Měl na něj navazovat státní převrat, přičemž spiklenci doufali, že se jim poté podaří 

vyjednat mír se západními spojenci. Akce představuje jeden z vrcholů německého 

protinacistického odboje. 

Vlastní atentát provedl plukovník Claus Schenk von Stauffenberg. Neúspěch 

atentátu, z něhož Hitler vyšel jen lehce raněn, za což mohla jednak slabá nálož, 

jednak fakt, že v průběhu porady někdo kufr s výbušninou odsunul tak, že Hitlera 

před výbuchem ochránil masivní dubový stůl, znamenal opravdu i neúspěch 

chystaného převratu. 

8. 
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10. Hitler a ženy 
Soukromí říšského kancléře bylo vždy přísně střeženo. Teprve po jeho smrti se 

ukázalo, že se muž, „zasnoubený pouze se svou Říší“, den před smrtí oženil 

s dlouholetou milenkou, Evou Braunovou. A nebyla to jediná žena v jeho životě.  

9. 

  

Německé ženy Hitlera zbožňovaly a snily o tom, že jednou stanou po jeho boku. 

Pokud by tedy měl Hitler přítelkyni, milenku, manželku nebo snad dokonce rodinu, 

bylo by po nadějích. Goebbelsova propaganda se proto snažila, aby veřejnost 

vnímala Hitlera jako svobodného muže, který je ženatý pouze s Německem. Svět se 

tak nikdy neměl dozvědět o Marii Reiterové či Geli Raubalové, Hitlerově neteři. Obě 

se kvůli jeho citové „chladnosti“ pokusily o sebevraždu, druhá jmenovaná úspěšně. A 

stejně tak měla v tajnosti zůstat i Hitlerova dlouholetá milenka Eva Braunová, kterou 

poznal jako asistentku ve fotografickém ateliéru, když jí bylo pouhých 17 let, a která 

se nakonec 29. dubna 1945, v předvečer jejich společné sebevraždy, stala jeho 

manželkou.  

„Nemůžu se oženit, uzavřel jsem sňatek s německým lidem a jeho osudem," říkával 

Adolf Hitler své milence Evě Braunové. Pokud si ho chtěla udržet, musela se s tím 

smířit. A nejen s tím. Po boku svého partnera se nesměla ani objevovat na oficiálních 

akcích. 

O Hitlerově sexuálním životě se vede řada spekulací, podle některých názorů byl 

vůdce homosexuál, impotent, milovník BDSM i fetišista. Jeho skutečné fantazie už 

asi nikdo neprozkoumá, pravdou však je, že si k sobě nevodil zástupy fanynek jako 

jeho italský protějšek Mussolini, a není ani svědectví, že by nechával unášet nevinné 

dívky jako Stalinův pobočník Berija. 

Hitler měl ve zvyku chovat se k ženám zdvořile. Oslovovaly ho především umělkyně. 

Pokud se mu při sledování divadelního představení mimořádně zalíbila některá 

z hereček, pozval ji ke stolu. Ale tím to také skončilo. 

„Když jsme cestovali, často se znenadání otočil a zvolal: Bože, není ta dívka 

překrásná? A já musel uhnout, aby na ni lépe viděl,“ vyprávěl Hitlerův komorník 

Wilhelm Krause ve svých pamětech. „Někdy ho neznámá kráska zaujala natolik, že 
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jsem musel vyhledat její adresu a pozvat ji na kávu, aby si s ní Hitler mohl 

popovídat.“ 

Žádný z těchto kontaktů ale podle komorníka nepřerostl v něco víc. Hitler se odmítal 

vázat, protože se domníval, že jako svobodný muž si udrží podporu německých žen 

mnohem snáze, než kdyby byl ženatý. Navíc by při svém pracovním vytížení ani 

nebyl schopen vést normální rodinný život. 

A pak tu byla Eva Braunová Pohledná dívka z čistě árijské rodiny (Hitler si její 

rodokmen osobně ověřil), která původně pracovala ve fotografickém ateliéru a 

s Hitlerem se seznámila ve svých 17 letech. Tehdy byl rok 1929 a vzestup k moci 

čtyřicátníka s uhrančivým pohledem teprve čekal. S Evou si nezačal ihned. V té době 

žil ve svazku se svou neteří Geli a Eva se mu mohla připomenout až o dva roky 

později, když Geli spáchala sebevraždu. 

Na Evině osobnosti nebylo nic, co by mohlo vůdci imponovat. Kromě sledování filmů 

Eva neměla žádné zájmy, nebyla umělkyní, nerozuměla politice ani Wagnerově 

hudbě. Přesto si Hitlera udržela po dlouhá léta, a dokonce ho dohnala do manželství, 

i když se milenci nechali oddat s vědomím, že druhý den spolknou kyanidovou kapsli. 

Hitlerovi nicméně vztah s Evou vyhovoval. Oddaně ho milovala natolik, že přistoupila 

na všechna jeho pravidla. Nevzali se. Nesměla být vedle něj vidět. Navštěvoval ji jen 

občas a v utajení. A hlavně, nemluvila mu do politiky. 

„Vysoce inteligentní muž by si měl vzít primitivní a hloupou ženu. Představte si, že 

jako vrchol všeho bych měl manželku, která by se mi míchala do pracovních 

záležitostí,“ prohlásil jednou Hitler před svými přáteli, a Eva to slyšela. Muselo jí být 

jasné, že právě ona je tou „hloupou ženou“, kterou vůdce preferuje. 

Přesto se víc a víc dožadovala jeho zájmu. Dvakrát se pokusila o sebevraždu, aby 

připoutala milencovu pozornost. Když Německo v dubnu 1945 prohrávalo válku, 

Hitler konečně svolil k sňatku. Druhý den už byli oba novomanželé mrtví. 
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11. Hitler jako milovník psů 
Muž, který za sebou v historii zanechal hrozivou památku v podobě milionů mrtvých a 

poničené Evropy, měl na celém světě kromě sebe samého rád nejspíš jen psy. Měl 

jich několik a miloval je měrou, která je u masového vraha zarážející. „Jaké je to 

úžasné plemeno,“ rozněžňoval se nad nejznámějším ze svých miláčků, fenkou 

německého ovčáka Blondi. „K pánovi věrná a přítulná, na ostatní ostrá.“ 

Blondi byl pes Adolfa Hitlera, konkrétně fena německého ovčáka, kterou dostal 

darem v roce 1941 od Martina Bormanna. Hitler svého psa miloval a často se s ním 

nechával fotit. Blondi údajně pocházela z tehdy vyhlášené chovatelské stanice psů 

ve slezských Kravařích. V den své smrti ji Hitler nechal otrávit cyankáli (kyanid 

draselný). 
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12. Zajímavosti o Adolfu Hitlerovi 

● Trpěl chronickou plynatostí, a proto bral 28 druhů léků. 
● Neměl rád fotbal, protože výhra Německa nebyla 100% jasná. 

● Hitler se ve 4 letech málem utopil, ale zachránil ho kněz. 

● V roce 1939 byl nominován na Nobelovu cenu míru. 

● V roce 1938 vybral magazín Time Hitlera jako muže roku. 

● Měl strach z koček. 

● Plánoval shromažďovat židovské artefakty aby po válce mohl vytvořit muzeum 

           vyhynulé rasy. 

● Nenaučil se nikdy řídit. 

● Byl posedlý starým americkým západem. 

● Bylo na něho spácháno 42 pokusů o atentát. 

● Byl vegetarián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

13. Smrt 

10. 

 

 

Celý den 30. dubna dopadaly na Říšské kancléřství 

v Berlíně nepřetržitě ruské granáty. Pod kancléřstvím a 

téměř čtyři metry silným betonem se v bunkru týden před 

jeho smrtí skrýval Hitler, jeho žena Eva Hitlerová, 

Goebbelsovi a jejich děti, osobní garda a Hitlerovi nejbližší 

spolupracovníci. Generál Weidling kolem poledne Hitlerovi 

řekl, že německá armáda udrží Berlín maximálně do večera. 

Kolem 12:30 oznamuje Hitler, že on a jeho žena spáchá 

sebevraždu, s tím, že chce být spálen, jelikož se obává, aby 

se jeho tělo nedostalo do ruských rukou. Goebbels ještě přemlouvá Hitlera, aby se 

ještě pokusil o útěk a řídil válku z Obersalzbergu. Hitler však své rozhodnutí nemění 

a odchází do své ložnice. 

Zde on a jeho manželka spáchali sebevraždu rozkousnutím ampulky kyanidu a 

stisknutím spouště pistole. Těsně před smrtí měl zakřičet: „Bez nacionálního 

socialismu nemůže Německo existovat!“. Komorník Heinz Linge otevírá v 15:40 

dveře a nachází mrtvého Hitlera sedícího na pohovce vedle své ženy. Linge za 

pomoci tří SS-manů odnesl Hitlerovo tělo a jeho manželky asi tři metry ode dveří 

bunkru, polil těla benzínem a zapálil je. Německé armádě na konci války docházelo 

palivo, a tak musel dát jeden z Hitlerových generálů rozkaz k vyčerpání paliva z aut 

na parkovištích. Kolem 18:00 zjišťuje důstojník SS Ewald Lindloff, že jejich těla jsou 

spálena a roztrhána dělostřeleckými granáty. Rýčem je pohřbívá do jednoho kráteru 

po granátu. 

Kolem 18:30 téhož dne se ruští vojáci dostávají do budovy Říšského sněmu. Asi o 

hodinu později spáchají Goebbelsovi společně sebevraždu, také kyanidem. 1. května 

říšské rádio vysílá zprávu o Hitlerově smrti. Jediní přeživší svědkové z bunkru byli 

sekretářka Traudl Junge, komorník Heinz Linge, osobní pobočník Otto Günsche a 

telegrafista Rufus Misch, všichni padli do ruského zajetí. 

Dne 2. května 1945 dobyly Berlín jednotky sovětské armády a 7. května 1945 byla 

podepsána kapitulace Německa, která vešla v platnost druhého dne ve 23:01. 
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Dlouhá léta se vedly spory o smrti Hitlera, jestli skutečně spáchal sebevraždu, nebo 

jestli se mu přece jen nepodařilo z obklíčeného Berlína uprchnout. Dnešní moderní 

poznatky naznačují, že Hitler skutečně v Berlíně zemřel a že byly jeho ostatky 

částečně spáleny. V archivech v Moskvě z nich byly zachovány pouze části lebeční 

kosti a čelisti. Výzkum lebeční kosti z roku 2009 odhalil, že nepatřila Hitlerovi, ale 

ženě mezi 20 a 40 lety. Zuby v čelistní kosti však odpovídaly Hitlerovým 

stomatologickým záznamům. V roce 2018 francouzští patologové znovu zkoumali 

dochované zuby a spodní čelist a definitivně potvrdili, že skutečně patřily Hitlerovi. 

Následky chemických reakcí také potvrdily pozření kyanidu. 
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Závěr 
Během psaní ročníkové práce jsem se utvrdila, že Hitler byl zlý člověk a že by ho lidé 

neměli vůbec podporovat. Snažila jsem se i přidat pár zajímavých faktů o jeho životě. 

Dozvěděla jsem se o něm něco nového, ale nic tak hezkého, abych na něj změnila 

názor. 
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Resumé 
I chose Adolf Hitler as the topic of the years work, due to the fact that everyone 

knows him as a leader and i wanted to analyze his personal life, he liked and disliked 

him and his relationships with family,animals and women. I hope you learn something 

new like me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Seznam použité literatury 

● Hitler, A.: Mein Kampf., NAŠE VOJSKO, s.r.o., 2016.,526. 

 

Elektronické zdroje 
https://www.youtube.com/results?search_query=adolf+hitler+a+jaho+voln%C3%BD+

%C4%8Das 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-

H1216-0500-002,_Adolf_Hitler.jpg 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Blondi 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10623973386-posledni-tajemstvi-treti-

rise/213382558520003-hitlerovy-zeny/ 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-

1989-0322-506,_Adolf_Hitler,_Kinderbild.jpg 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Hitler_Signature2.svg 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-

1974-082-44,_Adolf_Hitler_im_Ersten_Weltkrieg.jpg 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Parteiadler_der_Nationalsozi

alistische_Deutsche_Arbeiterpartei_(1933%E2%80%931945).png 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-

1987-0703-507,_Berlin,_Reichstagssitzung,_Rede_Adolf_Hitler.jpg 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=adolf+hitler+a+jaho+voln%C3%BD+%C4%8Das
https://www.youtube.com/results?search_query=adolf+hitler+a+jaho+voln%C3%BD+%C4%8Das
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-H1216-0500-002,_Adolf_Hitler.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-H1216-0500-002,_Adolf_Hitler.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blondi
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10623973386-posledni-tajemstvi-treti-rise/213382558520003-hitlerovy-zeny/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10623973386-posledni-tajemstvi-treti-rise/213382558520003-hitlerovy-zeny/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-1989-0322-506,_Adolf_Hitler,_Kinderbild.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-1989-0322-506,_Adolf_Hitler,_Kinderbild.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Hitler_Signature2.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1974-082-44,_Adolf_Hitler_im_Ersten_Weltkrieg.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1974-082-44,_Adolf_Hitler_im_Ersten_Weltkrieg.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Parteiadler_der_Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_(1933%E2%80%931945).png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Parteiadler_der_Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_(1933%E2%80%931945).png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-1987-0703-507,_Berlin,_Reichstagssitzung,_Rede_Adolf_Hitler.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-1987-0703-507,_Berlin,_Reichstagssitzung,_Rede_Adolf_Hitler.jpg


26 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Stars_&_Stripes_&_Hitler_D

ead2.jpg 

 

https://www.google.com/search?q=atent%C3%A1t+na+hitlera&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=2ahUKEwiIitf6sezwAhXHwosKHaZWD3kQ_AUoAXoECAEQAw&biw

=1024&bih=526#imgrc=zwpMk_CjTwQ9PM 

 

https://www.idnes.cz/xman/profily/adolf-hitler-eva-braun-hitlerovy-zeny-

nacisti.A200505_122543_zahranicni_nvo 

 

https://youtu.be/YXjkC_YG4ng 

 

https://img.ceskatelevize.cz/program/porady/10623973386/foto09/213382558520003

_07.jpg?1409662749&_ga=2.169379493.588200455.1622312668-

1660567760.1611831706 

 

Seznam obrázků 
1) Adolf Hitler 

2) Hitler jako dítě 

3) Adolf Hitler sedící vpravo jako dobrovolník bavorského 16. záložního pěšího 

pluku bezprostředně po mobilizaci 3. srpna 1914. 

4) Parteiadle – Znak NSDAP s německým orlem držícím svastiku. 

5) Mein Kampf  (můj boj) 

6) Hitlerův podpis 

7) Hitler při projevu v říšském sněmu, kde napadá prezidenta Roosevelta, 11. 

prosince 1941. 

8) Místnost konání porady po atentátu. 

9) Eva Braunová s Adolfem Hitlerem. 

10)  Obálka amerických novin z 3. května 1945 oslavujících Hitlerovu smrt. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Stars_&_Stripes_&_Hitler_Dead2.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#/media/Soubor:Stars_&_Stripes_&_Hitler_Dead2.jpg
https://www.google.com/search?q=atent%C3%A1t+na+hitlera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiIitf6sezwAhXHwosKHaZWD3kQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=526#imgrc=zwpMk_CjTwQ9PM
https://www.google.com/search?q=atent%C3%A1t+na+hitlera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiIitf6sezwAhXHwosKHaZWD3kQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=526#imgrc=zwpMk_CjTwQ9PM
https://www.google.com/search?q=atent%C3%A1t+na+hitlera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiIitf6sezwAhXHwosKHaZWD3kQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=526#imgrc=zwpMk_CjTwQ9PM
https://www.idnes.cz/xman/profily/adolf-hitler-eva-braun-hitlerovy-zeny-nacisti.A200505_122543_zahranicni_nvo
https://www.idnes.cz/xman/profily/adolf-hitler-eva-braun-hitlerovy-zeny-nacisti.A200505_122543_zahranicni_nvo
https://youtu.be/YXjkC_YG4ng
https://img.ceskatelevize.cz/program/porady/10623973386/foto09/213382558520003_07.jpg?1409662749&_ga=2.169379493.588200455.1622312668-1660567760.1611831706
https://img.ceskatelevize.cz/program/porady/10623973386/foto09/213382558520003_07.jpg?1409662749&_ga=2.169379493.588200455.1622312668-1660567760.1611831706
https://img.ceskatelevize.cz/program/porady/10623973386/foto09/213382558520003_07.jpg?1409662749&_ga=2.169379493.588200455.1622312668-1660567760.1611831706

