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Pavel Koblasa

Čtyři generace Hietlerů v pohořských matrikách

Slavné osobnosti přitahují pozornost historických badatelů,
často se na ně a na jejich původ zaměřují genealogové.
Nejinak je tomu i u nechvalně známého diktátora Adolfa
Hitlera (1889 - 1945), který celých dvanáct let vládl Ně-
mecku a stál v čele zrůdného národně-socialistického reži-
mu. Před druhou světovou válkou a ještě více po ukončení
tohoto konfliktu býval Adolf Hitler dokonce spojován
s obcí Pohoří na Šumavě (Buchers), která se nacházela až
do sedmdesátých let 20. století v Novohradských horách při
hranici s Rakouskem.

Hitlerův rodokmen je znám již řadu let a není třeba se jím
zde podrobněji zabývat. Pouze připomeňme, že Hitlerovi
předkové z  otcovy i matčiny strany hospodařili především
v dolnorakouské vesnici Spital, v oblasti Waldviertelu. Tra-
duje se, že ve Waldviertelu trávil prázdniny u příbuzných
i malý Adolf Hitler. Ve Spitalu žil Hitlerův děd Johann
Georg Hiedler. Jeho praděd Martin Huttler přesídlil do
Spitalu z nedalekého Walterschlagu, odkud známe jména
Hitlerova prapraděda Johanna Hiedlera a jeho otce Stepha-
na Hiedlera. V době Hitlerova dětství patřila samostatná
obec Spital k soudnímu okresu Weitra, stálo tady 51 domů
a trvale zde žilo 290 obyvatel. V blízkém Walterschlagu se
jednalo o 17 domů se 73 obyvateli.

V této stati se však spíše pozastavíme nad původem rodiny
Hietlerů, kteří žili po několik generací ve výše zmíněném
Pohoří na jihu Čech, a nad tím, zda je možné najít nějaké
příbuzenské vazby mezi předky Adolfa Hitlera a pohořskou
rodinou Hietlerů. Dlužno podotknout, že v materiálech tý-
kajících se Pohoří se setkáváme především s příjmením ve
tvaru Hietler, ovšem zrovna tak jsou uváděny pro tutéž ro-
dinu podoby Hitler, Hiedler, Hüdler či Hüttler. V Pohoří se
vyskytovalo i příjmení Hübler, ale Hüblerovi neměli
s Hütlerovými nic společného.

Se jménem Hietler se v Pohoří setkáváme nejen
v pozemkových knihách a matrikách, ale také v obchodních
a živnostenských adresářích, starých turistických průvod-
cích, ve vzpomínkách pamětníků, kteří bydleli v Pohoří,
i na pomníku padlým, který se dodnes dochoval a stojí po-
blíž někdejšího pohořského kostela Panny Marie. Například
v první světové válce padl Franz Hietler. Ze soupisu maji-
telů domů pořízeného na sklonku druhého světové války,
ještě před vysídlením tamních Němců, víme, že několik
domů v místě patřilo příslušníkům rodiny Hietlerů. Kon-
krétně se jednalo o dům čp. 4 (domovní označení „Hietler-
Tischler“, majitel Josef Hietler), čp. 5 („Oberer Hietler“,
majitel Johann Hietler), čp. 10 („Ziegler-Haus“, majitel
Ignaz Hietler), čp. 14 („Liebl-Hietler“, spolumajitel Johann
Hietler), čp. 24 („Unterer Hietler“, majitel Ignaz Hietler,
povoláním hostinský a řezník), čp. 57 („Hietler-Haus“), čp.
104 („Wegscheider“, spolumajitel Ignaz Hietler), čp. 125
(majitel Josef Hietler).
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O něco starší materiály z roku 1930 prozrazují, že členové rodiny Hietlerů drželi tyto nemovitosti –
čp. 4, 5, 10, 24, 104 a 125. Když se místní vykupovali vůči hraběti Buquoyovi z poddanských povin-
ností v polovině 19. století, hospodařil na usedlosti čp. 24 Ignaz Hüttler. K tomu příslušel ještě domek
čp. 112. Jiný Hietler, případně Hüttler, coby majitel domu v Pohoří není uveden.

Vůbec prvním představitelem rodu Hietlerů v Pohoří byl Lorenz Hüttler, Hütler či též Hüdler, povolá-
ním řezník, který žil s rodinou v domě čp. 24. Tam také dne 1. května 1824 ve věku 65 let zemřel. Lo-
renz Hütler pocházel z Langschlagu, který leží západně od okresního města Gross-Gerungs v Dolních
Rakousích. Jeho rodiče se jmenovali Josef a Magdalena. Přímo v Pohoří se mu narodily ze svazku
s Magdalenou Ring děti Josef (*1795), Martin (*1797), Walpurga (*1799), Johann (*1800), Ignaz
(*1802) a Anna (*1807).

O pokračování rodu Hütlerů v Pohoří se postarali především Lorenzovi synové Martin Hütler (*20. X.
1797), Johann Hietler (*24. VI. 1800) a Ignaz Hietler (*14. III. 1802). Martin a Johann pokračovali
v otcovské živnosti, přičemž mladší Johann zůstal jako řeznický mistr v Pohoří (čp. 21), starší Martin
odešel do vesnice Gugu (obec Sandl, okres Freistadt, Horní Rakousy), kde v domě čp. 11 rovněž provo-
zoval řeznickou živnost. Johann Hietler se oženil roku 1824 a jsou známy jeho děti Josef (*1825), Anna
(*1826), Rosina (*1829), Maria (*1831) a Anton (*1833). Ignaz Hietler uzavřel sňatek v roce 1833.
Martin žil trvale v Gugu, ale jeho synové přesídlili zpět do Pohoří. Z nich známe Antona Hietlera (čp.
4) narozeného roku 1835. Jeho dětmi byly Ignaz (*1866), Karl (*1869), Adolf (*1872) a Josef (*1874).
Dalším Martinovým synem žijícím v Pohoří byl Ignaz Hietler (čp. 24) narozený již roku 1828. Ten se
stal otcem dětí Marie (*1860), Antonie (*1862), Josefa (*1864), Ignaze (*1868), Johanna (*1869),
Franzisky (*1872) a Karla (*1874).

Domek čp. 56 vlastnil Josef Hietler (*1825), syn Johanna (*1800). Josefovi se po sňatku uzavřeném
v pohořském chrámu Páně v roce 1851 narodily děti Anna (*1851), Maria (*1852), Johann (*1854),
Karolina (*1857), Karl (*1859), Veronika (*1863), Rosina (*1866) a Antonia (*1869). Mladší matriční
doklady dosud nejsou zpřístupněny široké veřejnosti, tudíž se nedá rekonstruovat přehled potomků Lo-
renze Hütlera až do roku 1946, kdy museli všichni pohořští Němci opustit svou vlast. Co se týče pří-
buznosti Hietlerů (Hiedlerů) z Pohoří s Hitlery (Hiedlery) ze Spitalu a Walterschlagu, nepodařilo se
dosud nic v tomto ohledu prokázat. Vyloučit ovšem to, že německý diktátor Adolf Hitler měl skutečně
vzdálené příbuzné v jihočeském Pohoří, úplně nelze. Jak známo, Spital, Walterschlag i Langschlag
neleží až tak daleko od sebe.

Každopádně z českých pramenů společné kořeny dohledat nelze, muselo by se pokračovat studiem
dokumentů na území Dolního Rakouska. Především zjistit více o Lorenzovi Hütlerovi (1759-1824),
který se první objevil na panství hraběte Buquoye v osadě Pohoří. Dále pak pátrat po jeho příbuzných
a po sourozencích jeho rodičů. Není vyloučeno, že v tomto směru můžeme najít nějaké přímé příbuzen-
ské vazby mezi walterschlagskými a langschlagskými Hietlery.
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