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Úvod 

 

 
Tématem předkládané diplomové práce je období vlády Engelberta Dollfusse a Kurta 

von Schuschnigga v Rakousku. V tomto období byla odstraněna parlamentní 

demokracie a byl nastolen zvláštní režim, jenž předcházel anšlusu a splynutí Rakouska 

s Německou říší. Cílem práce je poskytnout co možná nejkomplexnější pohled na 

období rakouského „křesťanského stavovského státu“. Zaměřím se v ní na příčiny, které 

vedly k potřebě nahradit demokratický režim diktátorským, a na to, proč tento politický 

experiment neuspěl a vedl k pohlcení Rakouska Německem v roce 1938. Druhým cílem 

práce je zodpovědět otázku na charakter rakouského režimu mezi léty 1934-1938 a 

posoudit, zda je oprávněné považovat jej za režim autoritativní, a pokud ano, které ze 

subkategorií autoritativního režimu odpovídá či se nejvíce blíží. Tato otázka je 

oprávněná, neboť v odborné literatuře nalezneme celou řadu názorů na charakter 

rakouského režimu ve sledovaném období. Někteří autoři považují režim za fašistický, 

jiní před fašismus přidávají předponu konkurenční-, klerikální- či austro-. Dále se někdy 

mluví o stavovském křesťanském státě, jiní autoři volí pouze název autoritativní režim.   

Metodicky jsem k danému úkolu přistupoval jako k jedinečné případové studii, což 

vyhovuje vytčeným cílům. Zvolená země i časové období plně odpovídají definici 

„případu“, kterou uvádí Michal Kořan: „Případem však může být i dostatečně uzavřený 

soubor, který nabízí jasné hranice a vnitřní systém fungování“ (Kořan, 2008, str. 32). 

Navíc je zkoumaný fenomén definován jak časově, tak tematicky, což považuje 

zmíněný autor za ideální. Cílem takové studie je hluboké poznání jednoho konkrétního 

případu bez ambice zobecňovat a teoretizovat. Nemá žádné vnější cíle a lze od ní spíše 

očekávat nezávazný závěr. Pro lepší pochopení některých skutečností jsem však studii 

zasadil do širšího časového rámce. Sledován je tedy i vývoj bezprostředně předcházející 

nastolení autoritativního režimu. 

Jak již název diplomové práce napovídá – případová studie autoritativního režimu – 

vycházím z premisy, že se v rakouském případě jednalo o autoritativní režim. Proto je 

první kapitola věnována teoretickému konceptu autoritativního a totalitního státu. 

Zaměřuji se v ní nejprve na význam slov „autorita“ a „autoritativní“, na vysvětlení 

některých klíčových pojmů, které jsou v souvislosti s autoritativním režimem často 

zmiňovány: limitovaný pluralismus, semiopozice, reálná občanská participace, 
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mentalita či legitimita. Dále následuje několik definic a klíčových bodů, pomocí nichž 

různí autoři autoritativní režim vymezují. Konkrétně se jedná o definice  Juana Josého 

Linze, Wolfganga Merkela a Raymonda Arona. Podobně je pojata i druhá část této 

kapitoly, jež je věnována konceptu totalitního státu. Nejprve je zmíněn původ a význam 

slova totální, totalitní a posléze některé teoretické koncepce totalitního režimu z pera 

Carla Joachima Friedricha, Zbigniewa Brzezinského, Hannah Arendtové, Giovanni 

Sartoriho a Juana Josého Linze.  

V kapitole 1 jsem čerpal především z učebnic politologie od Andrew Heywooda, 

Blanky Říchové a Karolíny Adamové s Ladislavem Křížkovským. Dále jsem čerpal  

z knihy Juana Josého Linze a v neposlední řadě zejména z knihy Teorie a praxe 

totalitních a autoritativních režimů od autorů Michala Kubáta a Stanislava Balíka.  

Po stručném nástinu politologických definic a pojetí autoritativního a totalitního státu 

v odborné literatuře následují dvě kapitoly, věnované již konkrétně Rakousku. Kapitola 

2 sleduje vývoj Rakouska po konci první světové války, kdy se tento stát stal 

demokratickou parlamentní republikou. V této části práce se rovněž zabývám 

stranickým systémem rakouské první republiky a jejími hlavními politickými stranami. 

Dále práce sleduje vývoj bouřlivých událostí roku 1927, jež vyvrcholily požárem 

Justičního paláce ve Vídni, revizi ústavy z roku 1929 a rovněž jedním nezdařeným 

pokusem o násilný politický převrat. Kapitola je pak zakončena částí věnovanou 

kancléři Engelbertu Dollfussovi, jenž byl posledním kancléřem demokratického 

Rakouska a zároveň prvním kancléřem autoritativního státu. Tato kapitola sice časově 

předchází sledovanému období, přesto jsem se rozhodl ji do své práce zařadit. Považuji 

to za zcela nezbytné k pochopení situace, neboť autoritativní režim „nespadl z nebe“, ba 

naopak již od svého zrodu se demokracie v Rakousku potýkala se závažnými problémy, 

které do značné míry predestinovaly její pád.  

Při práci na této kapitole jsem výrazně čerpal z monografie Dvě století střední Evropy 

od historika Jan Křena. Ještě větším zdrojem inspirace mi byla kniha Martina Jeřábka 

Konec demokracie v Rakousku, 1932-1938, ze které jsem vycházel i v dalších částech 

diplomové práce. Část věnovaná rakouskému stranickému systému a jeho politickým 

stranám se opírá především o skvělou analýzu z pera Víta Hlouška Konflikt versus 

konsensus. Významným zdrojem poznání pak pro mě byly i dvě knihy věnované 
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rakouské ústavně právní historii, první je dílem dvojice autorů Wilhelm Brauneder a 

Friedrich Lachamayer, autory druhé jsou Walter Robert a Heinz Mayer. 

Poslední třetí kapitola se pak věnuje již fungování a praxi autoritativního režimu 

v Rakousku. V první částí této kapitoly je popsán vývoj od nastolení režimu přes 

vyřazení parlamentu a politických konkurentů až po krátkou občanskou válku a novou 

ústavu. Další části pak sledují zejména stýkání a potýkání se nového rakouského režimu 

se sousedním Německem a s nacistickou ideologií. Pozornost je věnována i 

nezdařenému nacistickému puči, během kterého byl zavražděn Engelbert Dollfuss. Poté 

nastává éra Kurta von Schuschnigga v čele Rakouska. Poslední část této kapitoly 

popisuje pád režimu a ztrátu samostatnosti Rakouska a jeho anšlus k Německu. Při 

jejím zpracování jsem čerpal z poměrně široké pramenné základny. Kromě některých 

zdrojů, zmíněných již  výše, to byla mimo jiné díla Luciana Meyselse Der 

Austrofaschismus a F. L. Carstena Faschismus in Österreich. V pasážích věnovaných 

nové rakouské ústavě jsem pochopitelně čerpal rovněž z textu rakouské ústavy z roku 

1934.  
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1. Autoritativní a totalitní režimy  

 

Formy vládnutí jsou a i v minulosti byly velmi různorodé. Přesto je lze zhruba rozdělit 

do dvou základních skupin, a to na režimy demokratické a nedemokratické – diktatury. 

K diktátorským režimům patří i režim autoritativní, který je hlavním tématem 

předkládané práce, a také režim totalitní, mezi nimiž může být někdy značně nejasná 

hranice. 

 

1.1. Autoritativní režim 

Pojmy autoritarismus, autoritativní
1
 jsou odvozeny ze slova autorita, které je latinského 

původu
2
. Obecně je autorita, která vyplývá z vlastností, schopností či znalostí, zásluh 

apod. nositele (tzv. přirozená autorita) chápána převážně pozitivně a bývá často 

personifikována ( X.Y. je velkou morální autoritou, je největší autoritou ve svém 

oboru…). Existuje však i autorita založená z části nebo zcela na moci, síle, zastrašování. 

Význam tohoto pojmu může tudíž být podle okolností a souvislostí různý. Např. 

v politice vyjadřuje „vlastnost osoby, sociální role, úřadu nebo vlády, která autorizuje, 

tzn. činí legitimním rozhodnutí a příkazy vydané jejich jménem. Jde o aktivitu zahrnující 

právo tvořit zákony a všechny podzákonné normy spojené s vládnutím“ (Adamová & 

Křížkovský, 2004, str. 139).  

Andrew Heywood zase definuje pojem autorita jako právo ovlivňovat chování jiného. 

Autorita se opírá o něco, co lze chápat jako „právo vládnout“, ze kterého vyplývá pro 

ty, jimž se vládne, morální povinnost poslouchat (Heywood, 2004, str. 119). Jde tedy o 

neutrální, nebo dokonce pozitivní pojem. Přirozená autorita neznamená tedy sílu nebo 

panství, ale spíše nepřímý vliv, založený na respektu, úctě a vážnosti či morálním 

kreditu. Taková autorita má své místo i v demokracii a je pro ni důležitá. Naproti tomu 

pojmy autoritarismus, autoritativní mají zpravidla pouze negativní obsah. Opírají se o 

                                                           

1
 Pojmy autoritářský, autoritativní (režim) nebo autoritarismus mají stejný obsah a jsou vzájemně 

zastupitelné. 
2
 Latinská auctoritas má řadu významů. Znamená např. záruku, jistotu, příklad, vzor, pravomoc, ale též 

vlivnou, významnou osobnost. 
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autoritu vynucenou, založenou v menší či větší míře na síle, moci na straně „autority“, a 

strachu, bezmoci na straně opačné. Pokud se v politickém režimu uplatňuje přirozená 

autorita, nestává se režim autoritativním. Naopak čím méně se systém opírá o skutečnou 

autoritu, tím více se blíží autoritarismu (Balík & Kubát, 2004, str. 48–49). 

Autoritarismus je tedy něco jiného než autorita. Autorita se opírá o legitimitu a vychází 

tedy „zdola“. „Autoritářské režimy proto zdůrazňují, že autorita má přednost před 

individuální svobodou“ (Heywood, 2004, str. 58).  

Autoritativní režimy tvoří svébytnou kategorii, nelze je označit ani za totalitní, ani za 

demokratické. Řadí se k režimům diktátorským stejně jako režimy totalitní a některé 

další.  Protože každý konkrétní režim má svá specifika, může někdy být obtížné jeho 

jednoznačné zařazení, názory jednotlivých autorů se mohou lišit. I v rámci určité 

kategorie mohou být režimy značně nehomogenní, proto logicky vzniká potřeba 

definovat menší homogennější podskupiny. To samozřejmě platí i pro skupinu režimů 

autoritativních.  

Pro definování a kategorizaci autoritativních režimů se autoři opírají o řadu kritérií a 

pojmů, z nichž alespoň ty nejfrekventovanější si zaslouží pozornost: 

Limitovaný pluralismus je pro autoritativní režimy typický a zřetelně vyniká 

v porovnání s neomezeným pluralismem a soutěží politických stran v klasických 

demokraciích. Omezení plurality nejčastěji vyplývá ze zákonné normy, není však 

vyloučena ani situace, kdy k omezení nedochází de iure, ale de facto. Může se týkat buď 

pouze vybraných politických skupin či aktivit, nebo může být plošné, vztažené na 

veškeré zájmové skupiny. Právě v tomto bodě se autoritativní režimy nejvíce vymezují 

vůči režimům totalitním
3
. Limitovaný pluralismus je jako jediné kritérium (na rozdíl od 

ideologie, mentality, či mobilizace – viz dále) možné „měřit“ a porovnávat. V 

podmínkách limitovaného pluralismu vychází politická elita z různých vlivných 

společenských skupin, je pro ni proto charakteristická větší heterogenita zázemí jejích 

členů, menší počet profesionálních politiků, kteří by kariéru vybudovali pouze 

v politických institucích, a naopak velké množství „lídrů“ pocházejících z kruhů 

byrokratických, armádních, náboženských či technokratických (Balík & Kubát, 2004, 

str. 51–52). 

                                                           

3
 Rozdíl mezi autoritativním a totalitním režimem je vysvětlen na dalších stránkách. 
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Většina autoritativních režimů vytváří jedinou oficiální politickou stranu, jež, přestože 

má teoreticky monopolní moc, není ve skutečnosti jediným zdrojem moci ve státu. Tím 

je vůdce (individuální či kolektivní), kdežto strana je velmi často spíše slabým aktérem, 

vytvořeným z mnoha heterogenních elementů, než silným a disciplinovaným subjektem.  

Politické a zejména společenské organizace nejsou nutně podřízeny jednotnému centru 

jako v režimech totalitních. Režim do jisté míry toleruje existenci a působení některých 

organizací, někdy i s politickým přesahem, ovšem pouze za podmínky, že tyto 

organizace v žádném ohledu nezpochybňují podstatu režimu a jsou vůči němu loajální 

(Linz, 1996, str. 503). Tolerovaný pluralismus je nejvíce patrný ve společenské a 

ekonomické sféře. Autoritativní režimy ponechávají často relativně velký prostor a vliv 

církvím, univerzitám, či soukromým podnikatelským aktivitám.  

Limitovaný pluralismus dává prostor ke vzniku tzv. semiopozice uvnitř režimu (Balík 

& Kubát, 2004, str. 52–54). Semiopozici tvoří skupiny, které nejsou zastoupené ve 

vládě, ale s režimem jsou ochotné spolupracovat bez požadavku jeho zásadní změny. 

Semiopozice v žádném případě nekritizuje vůdce a v zásadě akceptuje legitimitu režimu 

či jeho historickou nezbytnost. Postupem času může ze semiopozice vyrůst skutečná 

ilegální opozice. Nelegální opozice obvykle sílí v době, kdy dorůstá třetí generace 

občanů, která si s sebou nenese iniciační zážitek a vychází zejména z autonomie 

rozličných společenských organizací a úsilí o liberalizaci režimu. 

Reálná občanská politická participace je vyjádřena stupněm politické mobilizace či 

jejího opaku – depolitizace a lze ji označit za podstatný faktor při rozlišování různých 

typů autoritativních režimů. Některé autoritativní režimy své sympatizanty mobilizují a 

snaží se zapojit obyvatelstvo při ustanovování a budování režimu a jeho organizací, jiné 

nikoliv. Stupeň mobilizace je v mnoha případech závislý na okolnostech ustanovení 

konkrétního režimu (např. boj za národní nezávislost či porážka vysoce mobilizovaného 

oponenta). Mobilizace probíhá skrze jedinou/dominantní stranu a její masové 

organizace.  

Vysoký stupeň mobilizace je typický pro režimy nacionálně socialistické, fašistické a 

populistické. Režimy, které vznikly v zemích s demokratickou zkušeností, sázejí naopak 

na depolitizaci. Vycházejí z roztrpčení velké části obyvatelstva po zkušenostech 

s rozsáhlou účastí na veřejném životě a spoléhají se na apatii a zklidnění situace.  

Depolitizaci vnímá část společnosti jako ulehčení po rozporech předchozího režimu. 
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Apatie se zprvu týká zejména odpůrců nového režimu, postupem času, kdy odezní 

napětí a nenávist, upadají do apatie také jeho příznivci. Noví vládci nemají snahu 

společnost mobilizovat, naopak vítají apatii a z ní plynoucí absenci opozice a kritiky. 

„Absence ideologie, různorodost a kompromisní charakter vládnoucích idejí a mentalita 

vládců (převážně armádních elit, byrokratů a odborníků) představují závažnou 

překážku pro mobilizaci a participaci. Bez ideologie je obtížné nadchnout občany“ 

(Balík & Kubát, 2004, str. 55).  

Teoreticky lze rozlišit čtyři stupně politické participace: limitovanou (mobilizovanou, 

organizovanou), kontrolovanou, tendenci k politické apatii a podporovanou apatii 

(dosažení depolitizace). Jedná se však o ideální, čisté typy, které lze jen těžko nalézt 

v praxi (Balík & Kubát, 2004, str. 55–56). 

Vztah režimu k jeho okolí či vliv na něj. Na rozdíl od totalitních režimů 

komunistických či režimu nacionálně socialistického lze pro autoritativní režimy 

považovat za typické to, že nejsou utopickým vzorem pro ostatní. Výjimkou byly pouze 

režimy, které vznikaly ve třicátých letech 20. století. Řada z nich kombinovala prvky 

korporativismu s katolickým učením a snažila se nabízet „autentickou netotalitní, 

nedemokratickou, ale současně ideologickou alternativu“ (Balík & Kubát, 2004, str. 

56).  

Legitimita může mít různé podoby a lze ji nabýt pomocí různých legitimizačních 

nástrojů. Používají je jak režimy demokratické, tak autoritativní. Kubát s Balíkem 

uvádějí několik různých druhů legitimit využívaných v autoritativních režimech (Balík 

& Kubát, 2004, str. 70–74).  

Charismatická (personální) legitimita má dvě podoby, tou první je fašistická ideologie, 

jež svého vůdce považuje za nositele vrozených nadobyčejných schopností, tou druhou 

pak autoritarismus nefašistický, který svého vůdce definuje v kategoriích morálky 

(„otec národa“, „hospodář“ etc.). Tradicionalistická legitimita je typická zejména pro 

konzervativní autoritarismy, které své opodstatnění nacházejí v tradičních hodnotách a 

sbližují se s jejich nositeli (církev, šlechta). Tento typ legitimity se neomezuje pouze na 

politickou úroveň, ale je významný i na úrovni kulturní či psychologické. Národní 

legitimita je velmi obvyklá u meziválečných autoritativních režimů. Toto pojetí 

legitimity se dovolává národa, jeho vůle, potřeb a dějinného poslání, a dobro národa je 

pokládáno za nejvyšší hodnotu. Na rozdíl od nacionálního socialismu či fašismu však 
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tento nacionalismus není ani rasistický, ani expanzivní a útočný. Společenská smlouva 

jako nástroj legitimity se objevuje ve formě korporativismu. Má být protiváhou 

politického pluralismu, který v očích teoretiků korporativismu plodí chaos, konflikty a 

štěpné linie. Jedná se o určitý typ smlouvy, který vede k silnému státu. Strukturální 

legitimita také úzce souvisí s korporativismem. Korporace zajišťují účast všech 

společenských vrstev na rozhodovacím procesu. Legalistická legitimita odkazuje na 

zákonnost či ústavnost. V praxi se toto pojetí legitimity realizuje formálními plebiscity 

na podporu vůdce. Geopolitická legitimita je založena na vyzdvihování reálného či 

domnělého ohrožení. Jako legitimizační nástroj může sloužit nepříznivá geopolitická 

poloha země, ohrožení ekonomické, společenské, či kulturní suverenity země. 

Příkladem tohoto druhu legitimity je Pinochetova
4
 doktrína národní bezpečnosti, podle 

níž je stát ohrožen vnitřním i vnějším nepřítelem a nachází se proto v otevřené válce (s 

marxismem). Idealistická legitimita se dovolává vznešených ideálů. Obvykle je silná 

zejména tam, kde chybí tradiční, či legalistická legitimita. V praxi zdůrazňuje 

spravedlnost, morálku a kritizuje korupci, nepotismus etc. Technokratická legitimita 

zdůrazňuje odborné a intelektuální kvality vůdců. Jejím základem jsou elitářské teorie a 

koncepce. Klasickým příkladem je Portugalsko za vlády A. Salazara
5
, jehož ideálem 

byla tzv. „katedrokracie“. Negativistická legitimita má dvě podoby. Ta první zdůrazňuje 

rozdíl mezi „špatnou“ minulostí a „dobrou“ přítomností, ta druhá pak kontrast mezi 

„špatnou“ přítomností a „dobrou“ budoucností. Sociálně ideová legitimita je založena 

na uspokojování sociálních potřeb a politickou doktrínou zde je populismus. Jako 

příklad tohoto druhu legitimity bývá nejčastěji uváděn režim J. Peróna
6
 v Argentině. 

Efektivní (funkční) legitimita je do jisté míry opakem legitimity předchozí. Jejím 

základem je ekonomická úspěšnost státu a je založena na tzv. „akumulačním“, nebo 

„úsporném“ autoritarismu. 

Při definování a třídění režimů může být důležitá také mentalita. Je charakterizována 

pomocí obecných hodnot jako vlastenectví, patriotismus, ekonomický blahobyt, 

                                                           

4
 Generál Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (25. listopadu 1915 – 10.  prosince 2006) byl vůdce 

chilské pravicové vojenské junty a později i prezident, vládnoucí Chile v letech 1973 až 1990.  
5
 António de Oliveira Salazar (28. dubna 1889 – 27. července 1970) byl portugalský politik, který byl v 

letech 1932 až 1968 ministerským předsedou Portugalska, v roce 1951 krátce i jeho prezidentem. Byl 
zakladatelem a vůdčí osobností portugalského autoritářského konzervativního režimu Estado Novo 
(Nový stát). 
6
 Juan Domingo Perón (8. října 1895 – 1. července 1974) byl argentinský politik a prezident, po němž je 

pojmenovaný politický směr v Argentině. Prezidentem Argentiny byl v letech 1946 až 1955 a znovu 
v letech 1973 až 74.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/1915
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chile
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chile
http://cs.wikipedia.org/wiki/1973
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1889
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1970
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1932
http://cs.wikipedia.org/wiki/1968
http://cs.wikipedia.org/wiki/1951
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konzervativismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1895
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1974
http://cs.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident
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spravedlnost, rovnost, pořádek, etc. Tyto hodnoty jsou maximálně srozumitelné pro 

nejširší vrstvy obyvatelstva, nejsou však v žádném případě explicitním vyjádřením 

konkrétních idejí. Mentalita se na rozdíl od ideologie hůře šíří mezi masou obyvatelstva, 

rozsah jejích témat je poměrně úzký a stupeň preciznosti nízký (Balík & Kubát, 2004, 

str. 98). 

1.1.1. Definice a typy autoritativních režimů  

Podrobně se teorii autoritativních režimů věnoval Juan José Linz, který k jejímu 

propracování použil jako příklad režim Francesca Franka ve Španělsku
7
 (Balík & 

Kubát, 2004, str. 56–62). 

Podle Linze lze autoritativní režimy definovat jako „politické systémy 

–  s  limitovaným politickým pluralismem 

–  bez vybroušené a vedoucí ideologie, zato s typickou mentalitou 

–  bez extenzivní či intenzivní politické mobilizace (vyjma některých etap jejich vývoje) 

– ve kterých vůdce či výjimečně malá skupina uplatňuje moc uvnitř formálně špatně                      

   definovaných, avšak předvídatelných hranic.“ (Balík &Kubát, 2004, str. 50). 

Těmito znaky se autoritativní režimy celkem zřetelně odlišují od režimů 

demokratických, kdežto hranice mezi nimi a režimy totalitními, pre- a posttotalitními již 

tak jasná není. Uvedená definice rovněž nezahrnuje všechny typy autoritářských 

režimu, např. cenzové demokracie, semikonstituční monarchie nebo sultanistické 

autoritativní režimy. Linz sám uvádí, že jeho koncept se soustřeďuje zejména na výkon 

moci, na její organizaci, na spojení mezi společností a mocí a na roli občanů v rámci 

politického systému. (Balík &Kubát, 2004, str. 51.) 

Autoritativní režimy rozděluje Linz do následujících skupin: 

Byrokraticko-militaristické autoritativní režimy  

                                                           

7
 Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo de Andrade (4. prosince 

1892– 20. listopadu 1975), zkráceně Francisco Franco Bahamonde, známý především jako generál 
Franco, byl autoritativní politik a nejvyšší představitel Španělska od roku 1939 až do své smrti v roce 
1975. Byl označován jako „Caudillo de España por la gracia de Dios“ (Vůdce Španělska z boží milosti). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/4._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1892
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1939
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
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Patří k nejběžnějším formám autoritativního režimu, dochází v nich k úzkému propojení 

mezi armádou a byrokracií. Vysoké státní funkce často obsazují vojenští vůdci. 

Vládnoucí vrstva nedisponuje specifickou ideologií ani ji nevytváří, ale velmi často se 

snaží vybudovat oficiální stranu. Režimy tohoto druhu jsou značně pragmatické, dokáží 

reagovat na změny a přizpůsobovat se jim, proto jsou schopny udržet se u moci 

relativně dlouhou dobu. V literatuře bývá tento typ režimu často nesprávně označován 

jako fašistický. Typickými příklady byrokraticko-militaristických režimů jsou Polsko za 

vlády maršálů Pilsudského
8
 a Rydze-Smigleho

9
 (1926–1939), Horthyho

10
 Maďarsko 

(1920–1944) a Frankovo Španělsko (1936–1975).  

Organicko-etatistické autoritativní režimy 

Oproti předchozímu typu se tyto režimy navíc vyznačují mobilizací a kontrolovanou 

participací společnosti. Celá společnost je protknuta státem a stát organizuje a řídí vše 

od kultury po hospodářství. Je odmítnut model třídního konfliktu a základní myšlenka 

vychází z předpokladu, že všichni lidé jsou přirozeně členy mnohých sociálních skupin. 

Korporativismus organizuje politický život právě na základě malých primárních 

jednotek. Volby politické reprezentace probíhají v malých volebních obvodech – 

korporacích, nikoliv teritoriálně vymezených, ale založených na sdružení primárních 

jednotek. Ty jsou pak reprezentovány v centrální komoře korporací nebo ve 

specializovaných komorách. Nejčastěji se jako reprezentant tohoto typu režimu uvádí 

Salazarovo a Caetanovo
11

 Portugalsko (1926–1974).  

Mobilizační autoritativní režimy v postdemokratických společnostech 

Objevují se v zemích, kde existovala předchozí zkušenost s demokracií. Autoritativní 

režim se proti demokracii vymezuje. Kvůli demokratickému dědictví a touze značné 

části společnosti participovat na výkonu moci nelze vládnout čistě za pomoci 

byrokraticko-militaristického aparátu. Takové režimy mívají sekulární charakter, 

nenacházíme u nich silné vazby na náboženství. Tento typ mobilizačního režimu byl 

                                                           

8
 Józef Klemens Piłsudski (5. prosince 1867  –  12. května 1935) byl polský vojevůdce a politik, později se 

stal maršálem druhé polské republiky a jejím diktátorem. 
9
 Edward Rydz-Śmigły (11. března 1886– 2. prosince 1941) byl polský politik, maršál, malíř a básník.   

10
 Miklós Horthy de Nagybánya (18. června  1868– 9. února 1957) byl maďarský viceadmirál velící 

rakousko-uherskému válečnému loďstvu, v roce 1920 byl zvolen regentem Maďarského království, 
funkci hlavy státu vykonával od 1. dubna 1920 do 15. října 1944. 
11

 Marcelo José das Neves Alves Caetano (17. srpna 1906 – 26. října 1980) byl portugalský politik a 
právník. Od roku 1968 až do tzv. Karafiátové revoluce 1974 byl ministerským předsedou Portugalska.  
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http://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1957
http://cs.wikipedia.org/wiki/Viceadmir%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-uhersk%C3%A9_n%C3%A1mo%C5%99nictvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Regent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1920
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1944
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jedním z dopadů fašistické mobilizace v době meziválečné krize demokracie. Za příklad 

zde může sloužit Československá republika v letech 1938–1939 (tzv. Druhá republika) 

či italská provincie Carnaro (1919). 

 

Mobilizační postkoloniální autoritativní režimy 

V boji za nezávislost na koloniální mocnosti se ustanovila jediná/dominantní 

mobilizační strana, která postupně získala své privilegované postavení. Typický je tento 

typ režimu pro ekonomicky slabě rozvinuté státy Afriky po skončení koloniálního 

panství evropských mocností. Příkladem může být režim v Pobřeží Slonoviny v letech 

1960–1990. 

Rasové a etnické „demokracie“ 

V režimech tohoto typu vedle sebe existují dvě vrstvy společnosti. Vládnoucí vrstva 

(zpravidla menšina) funguje a je spravována demokraticky, zatímco většina společnosti 

je diskriminována a utlačována. Nejznámějším příkladem je Jihoafrická republika 

1948–1993. 

Defektní a netotalitní režimy 

Tyto režimy fungují dočasně jako mezičlánek před vznikem totalitního systému. Chybí 

v nich silný charismatický vůdce i ideologie. Příkladem je třeba Československo 

v letech 1945–1948. 

Posttotalitní autoritativní režimy 

Poslední zvláštní typ je podobný typu předcházejícímu. Zatímco u předchozího typu 

režimu není dominantní pozice strany ještě zcela vybudována, v tomto modelu naopak 

dominantní pozice strany ještě zcela nezmizela. Později Linz tento druh režimu vyčlenil 

jako zcela svébytný. Jelikož nacionální socialismus byl poražen ve válce, po níž 

následovala demokratizace země, jsou jediným příkladem posttotalitní země 

komunistické – typicky země středovýchodní Evropy od poloviny 50. let 20. století. 

Linzovo členění přebral a rozšířil Wolfgang Merkel, který rozlišuje celkem 9 typů 

autoritativních režimů. Některé z nich od Linze prostě přebírá, jiné rozděluje jinak (či 

naopak slučuje) a některé zcela pomíjí (Balík & Kubát, 2004, str. 62–64).  
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Komunistické autoritativní režimy 

Diktatura strany, kdy skutečnou moc drží stranické politbyro. Režim připouští 

minimální míru pluralismu. Tento typ odpovídá zhruba Linzovu typu defektních 

totalitarismů a posttotalitarismů. Merkel uvádí jako příklad období 1924–1929 a 1953–

1956 v Sovětském svazu. 

Fašistické autoritativní režimy 

 

Fašistické režimy na rozdíl od komunistických znaly pouze diktaturu vůdce, neboť 

vůdcovský princip je esenciálním prvkem fašistických režimů. Od totalitního režimu se 

liší nedokonalostí a nepropracovaností charakteristických rysů. Příkladem může být 

Chorvatský nezávislý stát 1941–1945, Slovensko 1939–1945, nebo Rumunsko 1940–

1944. 

Militaristické režimy 

Tento typ člení Merkel do dvou hlavních větví. Tou první jsou byrokraticko-

militaristické režimy, kde vládne junta necharismatických vojáků (Latinská Amerika 

v 60. – 70. letech 20. století, Jižní Korea 1961–1988). Druhou větev představují 

militaristicko-vůdcovské režimy. Zde nevládne junta, ale vojenský vůdce.  (Pilsudského 

Polsko, Horthyho Maďarsko, nebo Rawlingova Ghana 1981–1992).  

Organicko-etatistické režimy 

Rasistické autoritativní režimy 

 

Tyto dva typy zcela odpovídají klasifikaci J.J. Linze.  

 

Modernizační autoritativní režimy 

Režim nastolený za účelem rychlé modernizace tradiční, neindustriální společnosti. 

Typickým příkladem je Turecko za vlády Atatürka
12

 (1920–1938), či Násirův
13

 Egypt 

(1954–1970). 

                                                           

12
 Mustafa Kemal Atatürk, narozený jako Mustafa ibn Ali, později znám jako Mustafa Kemal, Kemal Paša 

a Ghazi Kamal Paša, (19. května 1881 – 10. listopadu 1938) byl turecký vojevůdce a státník, zakladatel a 
první prezident Turecké republiky (1923). 

13
 Gamál Abd an-Násir, též Nasser, 15. ledna 1918 – 28. září 1970) byl egyptský prezident (1956–1970). V 

roce 1952 byl v čele vojenského převratu. Při něm byl svržen dosavadní egyptský král Farúk I. a poté 
nastolena republika. Od roku 1953 byl vrchním velitelem ozbrojených sil. V roce 1954 se stal předsedou 
vlády, v roce 1956 prezidentem. 
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Teokratické autoritativní režimy 

 

Jde o režimy s velmi silným sklonem k totalitarismu, hranice mezi nimi a režimy 

totalitními je velmi nejasná. Merkel uvádí jako příklad Tibet v letech 1911–1950. 

Dynastické autoritativní režimy 

V tomto typu neexistují volby, je založen na dynastickém principu. Vládce (král) je 

hlavou exekutivy i legislativy. Tato kategorie odpovídá šejchovským zřízením Saúdské 

Arábie a Perského zálivu a také meziválečným evropským královským diktaturám.  

Sultanistické autoritativní režimy 

Existuje v nich relativně široký ekonomicko-společenský pluralismus, který je ovšem 

objektem nepředvídatelných a neomezených despotických zásahů. Moc „sultána“ není 

ničím omezena. Neexistuje zde vláda zákona, soukromá a veřejná sféra splývají. Režim 

není vystavěn na ideologii ani mentalitě. Příkladem sultanistických autoritativních 

režimů je Haiti za vlády Duvaliera
14

, nebo Írán v éře dynastie Pahlaví
15

. 

Známý francouzský historik a sociolog Raymond Aron oproti předchozím dvěma 

autorům rozlišuje pouze tři druhy autoritativních režimů.  

První z nich je nepřátelský vůči stranické pluralitě, snaží se vytvořit jinou než 

parlamentní reprezentaci. Vylučuje pluralitu stran a jejich vzájemnou soutěž o 

politickou moc. Vládce však není všemocný, nýbrž je podřízen morálce, zákonům či 

náboženství. Za reprezentanta tohoto typu režimu považoval Aron Salazarovo 

Portugalsko.  

Druhý typ má s prvním společné nepřátelství vůči stranické pluralitě, avšak preferuje 

jednu revoluční stranu, která splyne se státem.  Bývá označován za fašistický. Popírá 

                                                           

14
 François Duvalier (14. dubna 1907–21. dubna 1971), známý také jako „Papa Doc“ byl diktátorem na 

Haiti v letech 1957–1971. 
15

 Dynastie Pahlaví (persky یپهلو دودمان   ) byla v letech 1925 až 1979 poslední perskou (íránskou) dynastií. 
Na trůn nastoupila po dynastii Kádžárovců. Zakladatelem dynastie byl Rezá Šáh Pahlaví, který se dostal k 
moci v roce 1921, kdy provedl státní převrat. O tři roky později však převzal vládu sám, stal se šáhem a 
zakladatelem nové dynastie Pahlaví. Vládu nad Persií resp. Íránem však mohli prokázat jen 2 panovníci z 
dynastie, a to Rezá Šáh Pahlaví a jeho syn Muhammad Rezá Pahlaví . Ani jeden z nich nevládl do své 
smrti. Rezá Šáh Pahlaví byl nucen pod tlakem 16. září 1941 abdikovat ve prospěch svého syna 
Muhammada Rezy a brzy poté odejít do exilu. Muhammad Rezá Pahlaví byl svržen v roce 1979 
islámskou revolucí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/14._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1907
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1971
http://cs.wikipedia.org/wiki/Haiti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Per%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/1925
http://cs.wikipedia.org/wiki/1979
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1d%C5%BE%C3%A1rovci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rez%C3%A1_%C5%A0%C3%A1h_Pahlav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_p%C5%99evrat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rez%C3%A1_%C5%A0%C3%A1h_Pahlav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Rez%C3%A1_Pahlav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rez%C3%A1_%C5%A0%C3%A1h_Pahlav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1941
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Rez%C3%A1_Pahlav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1979
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1nsk%C3%A1_isl%C3%A1msk%C3%A1_revoluce
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demokratické ideály a parlamentní demokracii. Na rozdíl od režimů prvního typu se 

snaží společnost zpolitizovat a aktivizovat například právě působením „státní strany“. 

Reprezentantem tohoto typu režimu je pro Arona nacionálně socialistické Německo.  

Poslední třetí typ je rovněž nepřátelský vůči pluralitě politických stran. Preferuje jednu 

revoluční stranu, jejímž cílem je sjednotit společnost v jednu jedinou třídu. Tento typ 

režimu je pak označován za komunistický (Balík & Kubát, 2004, str. 49).  

Protože problematické je právě rozlišení mezi režimy autoritativními a totalitními, je 

tato stať doplněna stručnou charakteristikou totalitních režimů. 

 

 

1.2. Totalitní režim 

 
 

I pojem totalitarismus či totalitní má svůj lingvistický původ v latině. Odkazuje na 

latinské totus/totalis – celý. V politickém významu se pojem totalitní objevuje poprvé 

ve dvacátých letech v Itálii. Odpůrci fašismu používali termín pro označení 

diktátorských politických praktik. O jeho rozšíření ve smyslu politického systému se 

však zasloužili právě italští fašisté, zejména jejich oficiální filozof G. Gentile
16

 a Benito 

Mussolini. Jako politologický koncept je pak totalitarismus spojen především 

s hodnocením nacistického, fašistického a (trochu později) komunistického politického 

režimu. Rozhodující podíl na politologické definici totalitarismu se přisuzuje Carlu 

Joachimu Friedrichovi, který jej v padesátých letech 20. stol. vymezil jako jedinečnou 

formu vládnutí. Totalitní režim definuje následujícími pěti charakteristickými znaky: 

Jedna oficiální ideologie, kterou musejí přijmout a akceptovat všichni členové 

společnosti a kterou vládnoucí vrstvy zdůvodňují svůj mocenský nárok. 

Masová politická strana v čele s jediným vůdcem. Strana je hierarchicky organizována a 

je buď nadřízena státní správě, nebo je s ní výrazně propojena. 

Absolutní kontrola nad všemi prostředky ozbrojené moci (armáda). Tuto kontrolu 

vykonává politická strana, nebo s ní spojená a jí řízená byrokracie. 

                                                           

16
 Giovanni Gentile (30. května 1875–15. dubna 1944) byl italský filozof a stoupenec fašismu. 

http://de.wikipedia.org/wiki/30._Mai
http://de.wikipedia.org/wiki/1875
http://de.wikipedia.org/wiki/15._April
http://de.wikipedia.org/wiki/1944
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Absolutní kontrola a podřízenost všech prostředků masové komunikace, která je 

prováděna pomocí stejných mechanismů jako kontrola ozbrojených složek.Systém 

fyzické i psychologické kontroly společnosti prostřednictvím policie využívající 

teroristických postupů.  

V roce 1956 ve spolupráci se Zbigniewem Brzezinským v díle Totalitní diktatura a 

autokracie (Totalitarian Dictatorship and Autocracy) pak uvádějí ještě další, šestý 

definiční rys (Říchová, 2000, str. 225–230): 

Hospodářství je centrálně řízené a veškerá ekonomická aktivita je kontrolována 

státem.Těchto šest hlavních znaků bylo uznáváno po mnoho desítek let, žádná z jejich 

modifikací nedosáhla takové kvality, aby vyvolala potřebu původní koncept revidovat. 

Friedrich s Brzezinským spojují totalitarismus s nástupem masové společnosti. Před 

jejím rozšířením existovaly režimy orientální despocie nebo řecká tyranis, jež se svým 

charakterem velmi blížily totalitní diktatuře, žádný z nich však nebyl schopen pohltit do 

svého vlivu člověka v jeho celistvosti. „Totalitní diktatura je prakticky adaptací 

autokracie na průmyslovou společnost 20. století, je to ‚historická inovace sui generis, 

která je nemyslitelná bez moderní techniky a masové společnosti. Jedná se o vzájemnou 

kombinaci těchto faktorů s výraznou rolí vůdce (např. Mussoliniho či Hitlera), jenž je 

praktickým tvůrcem totalitního režimu“ (Říchová, 2000, str. 230).  

S jejich názory se ztotožňuje i H. Arendtová, pro niž  je právě snaha státu naprosto 

ovládnout život společnosti klíčovým atributem totalitního režimu. „Masy nespojuje 

žádné vědomí společného zájmu, nemají vyhraněné třídní vědomí, vyjádřené v určitých 

vymezených a dosažitelných cílech. Pojem masy je oprávněný pouze tam, kde máme co 

činit s lidmi, kteří – vzhledem ke svému počtu nebo lhostejnosti nebo spojení obého – 

nemohou být začleněni do žádného organizovaného útvaru založeného na společném 

zájmu, do politických stran či městských rad, profesních organizací či odborů“ 

(Arendtová, 1996, str. 437). 

Na rozdíl od Friedricha s Brzezinským nepohlíží Arendtová na totalitarismus tak 

systémově, spíše zdůrazňuje roli ideologie. Vláda už nechce pouze vykonávat moc, ale 

chce vytvořit zcela nový typ člověka, typ kvalitativně vyšší a naprosto podřízený straně. 

Prostředkem k tomuto cíli je právě ideologie, indoktrinace společnosti a teror. Podle 

Arendtové jsou pouze dvě podstatné podmínky totalitního režimu: 
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1. Společnost je podřízena politické straně v čele se zbožštělým vůdcem, která je 

nositelkou ideologie a teroru.  

2. Společnost má masový charakter, který způsobuje izolovanost člověka a jeho 

vykořeněnost z tradičních společenských struktur (Balík & Kubát, 2004, str. 37).  

Friedrichův koncept totalitarismu je kritizován ve dvou hlavních směrech. První směr 

reaguje na jednotlivé definiční body vymezené Friedrichem a Brzezinskym, a snaží se je  

doplnit či různým způsobem modifikovat. Mezi body navrhované k doplnění patří mj. 

snaha totalitních režimů o světovou nadvládu (je pokládána za součást ideologie), nebo 

trvalé úsilí o masovou mobilizaci.  Naopak za nevhodný znak kritikové označují 

kontrolu ozbrojených složek, protože ta podle nich musí být imanentní součástí 

jakéhokoliv režimu či vlády, bez této kontroly se žádná vláda neobejde a nelze tedy 

tento rys spojovat výlučně s totalitarismem.  

Druhý směr kritiky sice nepopírá základní charakteristiky totalitarismu vymezené 

Friedrichem, odmítá však, že by tento koncept byl natolik unikátní a výlučný, aby 

jedině on byl oprávněn odlišovat totalitarismus od jiných režimů. Všechny uváděné 

prvky a charakteristiky jsou natolik obecné, že se s nimi lze setkat téměř kdekoliv. 

Podle kritiků nemůže moderní technologie ovlivnit typ režimu, nanejvýš jen jeho stupeň 

(Říchová, 2000, str. 232).  

Další z významných politologů, kteří se zabývali totalitarismem, byl Ital Giovanni 

Sartori. Také on se klonil k názoru, že existence totalitarismu je podmíněna 

modernismem a nelze tudíž za totalitní označovat historicky starší režimy. Považuje 

proto za nejvhodnější právě Friedrichovu snahu o vymezení určitých symptomů či 

charakteristik, byť s jejich konkrétní podobou nesouhlasí. Odmítá především začlenění 

centrálního řízení ekonomiky do souboru těchto atributů (argumentuje absencí tohoto 

prvku u nacismu).  Na rozdíl od Arendtové klade menší důraz na uplatňování teroru. 

Ten, ačkoliv se v mnoha totalitních režimech objevuje, považuje Sartori spíše za jev 

patologický. Podle něho jsou podstatnými znaky totalitarismu: 

1. Totální rozšíření a pronikání moci státu. 

2. Ideologizace politiky v podobě politického náboženství, které má své kořeny ve 

Francouzské revoluci. 

3. Politika ovládá naprosto všechno, včetně soukromí. 
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Sartori dochází k závěru, že totalitarismus existuje jako jeden z pólů, tedy jako určitý 

„ideální typ“. K němu se konkrétní totalitní režimy mohou přiblížit, aniž by byly 

schopny tento ideál ve všech prvcích naplnit. „Totalitarismus je ideálním typem, a lze 

ho proto akceptovat jako pojem; totalitní režimy jsou jeho aproximací“ (Říchová, 2000, 

str. 234–235). 

Také Juan José Linz vyšel při svém výzkumu nedemokratických režimů z definic C. J. 

Friedricha a Z. Brzezinského. Aby mohl být systém označen za totalitní, musí podle 

Linze splňovat následující tři podmínky: 

1. Předpokladem je existence jediného centra moci, které sice nemusí být jednolité, 

ale jakýkoliv institucionální pluralismus odvozuje svou legitimitu pouze z tohoto 

jediného centra.  

2. Společenský život totálně ovládá a kontroluje jediná ideologie, která má ambici 

být vševysvětlující teorií. Právě z této ideologie odvozují vládnoucí skupiny svůj 

nárok na moc. 

3. Ve společnosti probíhá masivní politická mobilizace a občané jsou nucení 

k aktivní účasti na veřejném životě. Pouhá pasivní poslušnost a apatie, 

charakteristická pro autoritativní režimy, totalitním vládcům nestačí (Balík & 

Kubát, 2004, str. 38–39). 

I když se jednotliví autoři různí jak v pohledu na autoritářské, tak na totalitní režimy, 

existují některé evidentní základní rozdíly mezi těmito dvěma typy diktatur. Jsou 

přehledně uvedeny ve dvou tabulkách – příloha č. 1 a příloha č. 2. 
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2. Rakousko před nástupem autoritativního režimu 
 

2.1. Rakousko po první světové válce 

Zatímco polská a československá společnost vítala poválečné uspořádání a vznik 

národních států, v Maďarsku a Rakousku tomu bylo naopak. Rakouská společnost se 

cítila historicky, kulturně i jazykově součástí Německa. To neplatilo pouze pro 

Velkoněmce, ale v této době rovněž i pro příznivce sociálních i křesťanských sociálů. 

Dne 21. října 1918 se sešlo Provizorní národní shromáždění Německého Rakouska. To 

bylo složeno z 65 křesťanských sociálů, 37 sociálních demokratů a 106 zástupců 

liberálních a německo-nacionálních skupin. Tito poslanci odvozovali svůj mandát 

z voleb roku 1911
17

 (Hloušek, 2008, str. 71). Provizorní národní shromáždění muselo 

řešit složitý komplex problémů, mimo jiné otázku kontinuity nového státu a Rakousko-

Uherska, problém územní rozlohy nově vznikajícího státu či jeho vztah k novým 

sousedům. Dne 12. listopadu 1918 Provizorní národní shromáždění vyhlásilo 

demokratickou republiku a zopakovalo, že Německé Rakousko je součástí Německé 

republiky. Otázka kontinuity s Rakousko-Uherskem byla řešena zákonem z 30. října 

1918, jímž byl konstituován nezávislý stát, který deklaroval, že není nástupnickým 

státem monarchie (podobně jako např. Československo). Faktická právní kontinuita 

však existovala díky recepci předlitavského právního řádu (Brauneder & Lachmayer, 

Österreichische Verfassungsgeschichte, 1992, str. 189–191). Na jaře roku 1919 pak byl 

přijat zákon o zbavení Habsburků trůnu a zákazu šlechtických titulů. Příslušnost 

Německého Rakouska k německému státu byla opakovaně potvrzena i nově zvoleným 

Ústavodárným shromážděním 12. března 1919. Německé Rakousko mělo sdružovat 

všechna území bývalého státu s převažujícím německy mluvícím obyvatelstvem
18

. 

Požadavek připojení Německého Rakouska k Německu se objevil i v první ústavě 

nového státu. „Spojení s Německem nebylo motivováno jen nacionálně, vyhlídkou na 

překonání tradičního rozporu německé a rakouské identity, ale mělo i ekonomické 

jádro“ (Křen, 2005, str. 395). Nový stát čelil obrovským strukturálním hospodářským 

                                                           

17
 Jejich mandát byl prodloužen v roce 1917 v souvislosti se snahou císaře Karla I. o obnovu 

parlamentarismu. 
18

 V českých zemích to bylo 3.512 682 obyvatel, kteří se podle posledního sčítání lidu přihlásili k německé 
národnosti. Německé Rakousko vzneslo nárok na Deutschböhmen, Böhmerwaldgau, Deutschsüdmähren 
a Sudetenland a německé obyvatelstvo těchto krajů se k novému státu také přihlásilo (Veber, Hlavačka, 
Vorel, Polívka, Wihoda, & Měřínský, 2002, str. 472). 
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potížím, např. absolutní závislosti na československém uhlí, nesoběstačnému 

zemědělství, předimenzovanému zbrojnímu průmyslu a terciárnímu sektoru. Celá 

rakouská společnost byla skeptická vůči schopnostem nového státu přežít. Tato skepse 

dočasně spojila i všechny tři tradiční rakouské politické tábory
19

: „sociální demokraté 

byli socialističtí a němečtí, křesťanští sociálové protisocialističtí a rakouští i němečtí 

zároveň, nacionálové hlavně proněmečtí“ (Křen, 2005, str. 395).  

První volby se konaly 16. února 1919 a vzešlo z nich nové Ústavodárné shromáždění. 

Sociální demokraté získali 72 mandátů, křesťanští sociálové 69 a zástupci různorodých 

velkoněmeckých skupin 25. Předsedou nového orgánu a zároveň provizorní hlavou 

státu byl zvolen sociální demokrat Karl Renner
20

. Vládu, která se udržela u moci do 

června 1920, vytvořila velká koalice sociálních demokratů a křesťanských sociálů. 

Od května 1919 jednala rakouská delegace na mírové konferenci ve francouzském Saint 

Germain, kde zažila trpkou zkušenost, neboť většina rakouských požadavků byla 

odmítnuta. Saintgermainská mírová smlouva byla podepsána 10. září 1919, kromě 

dalších nařízení stanovovala právní kontinuitu Rakouska a Rakousko-Uherska a 

zakazovala připojení k Německu. Rakouská delegace se marně snažila akcentovat 

princip práva na sebeurčení, naprostá většina jejích územních požadavků vůči 

nástupnickým státům byla zamítnuta (Brauneder & Lachmayer, Österreichische 

Verfassungsgeschichte, 1992, str. 194–197).  

 Neúspěšná snaha o připojení Německého Rakouska k Německu se podílela i na 

rozpadu vládní koalice. U křesťanských sociálů bylo poraženo lidové rolnické křídlo a 

novou vůdčí osobností se stal prelát Ignaz Seipel
21

, jenž vypověděl koaliční dohodu. 

Základem dalších vládních kabinetů
22

 byla křehká koalice mezi německými nacionály a 

křesťanskými sociály. Sociálně odpovídalo toto rozložení sil koalici buržoazie 

s rolnictvem, které spojovala nenávist k dělnictvu a k sociální demokracii (Křen, 2005, 

str. 396).   

                                                           

19
 Tři hlavní politické tábory v Rakousku tvořili sociální demokraté (SDAP), křesťanští sociálové (CP) a 

nacionalisté, někdy též velkoněmci.  
20

 Karl Renner (14. prosince 1870 – 31. prosince 1950) byl rakouský sociolog a politik. V letech 1918 –
1920 byl prvním kancléřem Rakouské republiky. V letech 1945 –1950, až do své smrti, zastával funkci 
prvního spolkového prezidenta 2. Rakouské republiky. Napsal známou knihu Staat und Nation, v které se 
vehementně zasazoval za „národnostní princip“. Studoval na Mikulovském gymnáziu. 
21

 Ignaz Seipel (19. července 1876 – 2. srpna 1932) byl rakouský katolický kněz, křesťansko-sociální 
politik a kancléř. 
22

 V letech 1918 –1934 jich bylo celkem 23 (Křen, 2005, str. 396).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/1870
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1876
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1932
http://cs.wikipedia.org/wiki/Raku%C5%A1an%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kancl%C3%A9%C5%99
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Poválečná hospodářská obnova s sebou přinesla také výrazné sociální dopady. 

Znehodnocením měny utrpěla zejména střední vrstva a „rozdíl mezi příjmy středních a 

dělnických vrstev se v poválečných letech radikálně snížil“ (Jeřábek, 2004, str. 24). 

Postavení úřednictva a velení armády utrpělo válkou nejvíce, tyto vrstvy tudíž 

pochopitelně toužily po jeho opětovném posílení. Přestože sociální demokraté nebyli 

součástí vládních koalic již od roku 1920, střední vrstva rakouské společnosti měla 

pocit, že dělnické organizace mají dominantní postavení v hospodářské politice země. 

Nástupem organizovaného dělnického hnutí bylo postavení starých elit sice otřeseno, 

nikoliv však zlomeno. Zejména ze středních vrstev a z řad rolnictva se formovalo hnutí 

Heimwehr,
23

 které nabývalo během 20. let stále více na významu. Úředníci středních a 

velkých měst a nezaměstnaní se pak později stali základem voličského potenciálu 

NSDAP
24

 (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Vládní kruhy považovaly 

Heimwehr za sílu, jež může pomoci zlomit moc dělnických hnutí (Jeřábek, 2004, str. 

24–25). Zatímco v provinciích dominovaly konzervativní kruhy, ve Vídni
25

 si udržovala 

po celé období rakouské první republiky
26

 vládní většinu sociální demokracie.  

Ačkoliv se původní koalice rozpadla a její vláda skončila v červnu 1920, zasloužila se o 

to, že 1. října 1920 byl schválen nový ústavní zákon. Nová rakouská ústava byla sice 

založena na právní kontinuitě, bylo v ní však mnoho kompromisů
27

. Její autor Hans 

Kelsen
28

 o ní napsal: „Mým východiskem bylo udržet vše užitečné z dosavadní ústavy, 

zachovat v rámci možností kontinuitu ústavněprávních institucí, zabudovat do všeho 

stávajícího princip federalismu a opřít se při tom o švýcarskou a ještě více o novou 

německou ústavu“ (Walter & Mayer, 2000, str. 27). Rakousko se stalo spolkovým, 

republikánským, demokratickým a právním státem.  Ústava kodifikovala politický 

systém, v němž moc vychází z lidu a je vykonávána nepřímo (zastupitelská 

                                                           

23
 Domácí garda / Domobrana.. 

24
 Národně socialistická německá dělnická strana.. 

25
 Vídeň díky tomu získala přízvisko „rudá“. 

26
 První Rakouská republika byl státní útvar v období po konci první světové války až do roku 1934, kdy je 

opuštěn koncept parlamentní demokracie a Rakousko nastupuje cestu autoritativního státu. 
27

 Existovalo několik ústavních návrhů. Křesťanští sociálové trvali na důsledné federalizaci. Většina zemí 
byla totiž kontrolována právě křesťanskými sociály, a tak oslabení spolku ve prospěch zemí bylo 
jednoznačně v jejich mocenském zájmu. Naopak sociální demokraté žádali větší váhu kompetencí spolku 
na úkor zemí. Spory se však týkaly také kompetencí prezidenta, katalogu základních práv, nebo 
postavení katolické církve (Hloušek, 2008, str. 72). 
28

 Hans Kelsen (11. října 1881 – 19. dubna 1973) byl rakouský právní teoretik, právní filozof a státovědec. 
Zabýval se zejména teorií práva, ústavním právem a mezinárodním právem. Je zakladatelem právně-
filozofického směru nazývaného ryzí nauka právní, na který navazovala normativní teorie práva. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1934
http://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C5%99%C3%ADjen
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http://cs.wikipedia.org/wiki/19._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1973
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_pr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryz%C3%AD_nauka_pr%C3%A1vn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Normativn%C3%AD_teorie_pr%C3%A1va&action=edit&redlink=1
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demokracie). Jednalo se o rigidní ústavu, k její změně bylo potřeba dvoutřetinové 

většiny parlamentu a celková změna ústavy navíc vyžadovala schválení lidovým 

hlasováním (Hloušek, 2008, str. 72).  

Legislativní činnost zajišťovaly Národní rada a Spolková rada. Parlamentem v pravém 

slova smyslu byla pouze Národní rada, která byla volena v přímých volbách a 

zastupovala rakouský lid. Počet poslanců byl zprvu stanoven na 175, po připojení 

Burgenlandu byl zvýšen na 183 a roku 1923 z úsporných důvodů snížen na konečných 

165. Volby do Národní rady probíhaly na základě přímých, rovných, všeobecných a 

tajných voleb. Volební systém byl poměrný. Aktivní volební právo bylo ohraničeno 

věkovou hranicí 20 let a pasivní 24 let. Zákonodárná iniciativa byla ústavou svěřena 

spolkové vládě, Spolková radě a skupině poslanců Národní rady. Spolková rada 

zastupovala země a v ústavně-právním smyslu se nejednalo o druhou komoru 

parlamentu. Členové rady byli nominováni zemskými sněmy, přičemž počet poslanců 

za jednotlivé země byl dán lidnatostí země a pohyboval se od tří po dvanáct (Hloušek, 

2008, str. 73–74). Na rozdíl od relativně slabé exekutivy měl parlament velmi silné 

postavení. Nová byla instituce spolkového prezidenta, byť s velmi omezenými 

pravomocemi. Kompromisy v základních ústavních otázkách byly však ze všech koutů 

politického spektra zpochybňovány a napadány, až se nakonec ústava dočkala v roce 

1929 revize (Jeřábek, 2004, str. 25–26).  

Následující vládní kabinety musely čelit zejména hospodářskému kolapsu, neboť i 

Rakousko postihla ve 20. letech hyperinflace. Krizi nakonec pomohla vyřešit velká 

finanční půjčka od Společnosti národů, kterou Rakousko akceptovalo i přesto, že na dva 

roky muselo přijmout finanční protektorát. Politický vývoj byl poznamenán ostrou 

polarizací, která ukončila dočasný poválečný konsensus. Většina rakouského 

obyvatelstva měla k nové demokratické republice velmi vlažný, ne-li přímo nepřátelský 

vztah. Historik Jan Křen k tomu uvádí: „Republice chyběla přitažlivá státní ideologie, 

která by nahradila habsburský mýtus monarchické éry. Značná část občanského tábora 

neměla žádnou republikánskou hrdost a mnozí považovali republiku za blasfemii. Oba 

vedoucí mužové republiky, Schober
29

 i Seipel, byli „republikány z rozumu“ a inklinovali 

                                                           

29
 Johann Schober (14. listopadu 1874  – 19. srpna 1932) byl rakouský policejní důstojník a trojnásobný 

kancléř Rakouska. 
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k autoritarismu, u Seipela až s austrofašistickými rysy – ostatně mussoliniovská Itálie 

byla pro Rakousko dlouho nejbližším spojencem“ (Křen, 2005, str. 397).   

 

 

2.2.  Stranický systém první republiky 
 

První rakouské poválečné parlamentní volby se konaly 16. února 1919 a bylo v nich 

zvoleno celkem 170 poslanců v obvodech, jež vycházely z hranic saintgermainského 

Rakouska. Specifikem rakouských voleb bylo rozdělení země do 25 volebních krajů, 

které byly stanoveny po dohodě sociálních demokratů a křesťanských sociálů tak, aby 

maximalizovaly koncentraci volební podpory těchto stran. První volby ukázaly 

dominanci tří politických táborů, které se zformovaly již před válkou – 

křesťanskosociálního, sociálnědemokratického a německoliberálního 

(třetího/velkoněmeckého). Toto rozdělení (přes určité výkyvy podpory a fluktuaci stran 

především v rámci třetího tábora) zůstalo platné po celé období let 1919–1933. Po 

prvních volbách pokračovala sice spolupráce velkých stran, zejména však CSP
30

 

vnímala tuto spolupráci jako časově omezenou a podmíněnou. „Antisystémový potenciál 

stran třetího tábora daný jejich orientací na Německo byl fakticky umenšen 

saintegermainskou mírovou smlouvou (…) Potenciální extremismus zleva, 

představovaný KPÖ
31

, byl oslaben úspěšnou taktikou SDAP
32

, které se podařilo 

koncentrovat dělnictvo pod svým politickým vedením.“ (Hloušek, 2008, str. 131). 

Na konci roku 1920 však SDAP přestala být vládní stranou a od té doby prakticky do 

konce režimu parlamentní demokracie tvořili vládní většinu křesťanští sociálové ve 

spolupráci se silami třetího tábora. Tyto strany označovaly své kabinety jako 

občanské
33

, čímž chtěli zdůraznit programovou opozici vůči SDAP. Polarizace mezi 

táborem občanským a marxistickým představovala nejvýraznější zdroj politických 

konfliktů a napětí na rakouské politické scéně první republiky. Hlavní problém 

rakouské první republiky spočíval v paradoxu, jejž Vít Hloušek nazývá „demokracie 

bez demokratů“ (Hloušek, 2008, str. 76), v kombinaci s centrifugální tendencí 

stranického systému. Stálá konfrontace mezi rakouskými politickými tábory byla 
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důsledkem nezažití demokracie jako politického systému. Především předáci 

křesťanských sociálů snili o „autoritativní demokracii“ jako nejlepší formě státního 

zřízení a východisku z hospodářské a politické krize (Veber, Hlavačka, Vorel, Polívka, 

Wihoda, & Měřínský, 2002, str. 482). Politické soupeření přerůstalo v otevřené násilí, 

jehož nositeli byly početné paramilitární organizace. Ty původně vznikaly jako svého 

druhu milice, které chránily majetek a životy občanů. Na pravici to byly někdejší 

dobrovolnické oddíly, které se postupem času spojily v početný a ozbrojený Heimwehr, 

na levici pak pořadatelské oddíly sociální demokracie Republikanischer Schutzbund 

(Republikánský obranný svaz). „Heimwehr i Schutzbund se snažily mluvit do každého 

napětí a stále hrozily zbraněmi, také je častokrát použily“ (Veber, Hlavačka, Vorel, 

Polívka, Wihoda, & Měřínský, 2002, str. 482).  

2.2.1. Strany první republiky 

Relevantní politické síly v podmínkách rakouské první republiky představovaly výše 

zmíněné strany sociálnědemokratická a křesťanskosociální a tzv. třetí tábor. Další strany 

sice neměly významnější politický vliv, přesto i některé malé strany bez dostatečného 

koaličního či opozičního potenciálu svým působením přispívaly k nárůstu ideologické 

polarizace, a tím i k destabilizaci demokracie (Hloušek, 2008, str. 136).   

SDAP (Sociálnědemokratická dělnická strana) představovala stranu s masovým 

členstvím a vysokým stupněm centralizace a byrokratizace. V roce 1929 se k ní hlásilo 

720 000 členů a v evropském měřítku patřila k nejúspěšnějším sociálnědemokratickým 

stranám. Mezi dělníky dominovala s takřka 80% podporou. Programaticky byla schopná 

aktivizovat různé levicové proudy a prezentovala radikální marxistický program, což 

byl jeden z důvodů, proč v Rakousku nedošlo ke štěpení levice a vzniku silné 

komunistické strany. Sociální demokracie se opírala i o další blízké organizace, tou 

nejvýznamnější byla odborová organizace Freie Gewerkschaften
34

, jež byla s SDAP 

spjata i institucionálně. Strana pro své členy nepředstavovala pouze politickou 

reprezentaci, ale rovněž zdroj kulturních a společenských norem a identifikací. Sociální 

demokracie měla i vlastní paramilitární organizaci Republikanischer Schutzbund, která 

byla založena v roce 1923 jako reakce na rozmáhající se fašistické hnutí v Evropě.  
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 Svobodné odbory. Sociálně demokratické odbory byly jednoznačně nejsilnějším odborovým hnutím 

první republiky – příloha č. 4. 
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Nejúspěšnější období rakouské sociální demokracie přišlo hned na začátku první 

republiky v letech 1918–1920. Díky relativně pragmatickému přístupu Karla Rennera 

měla strana dostatečný koaliční potenciál a spolu s křesťanskými sociály vytvořila 

velkou koalici. Kvůli neshodám se však koalice v červnu 1920 rozpadla a od té doby se 

SDAP stala stranou permanentní opozice. Ve dvacátých letech se strana vymezovala 

vůči tzv. občanské koalici (CSP a GDVP
35

) s heslem „Bürgerliches oder rotes 

Österreich
36

“. Po odchodu z vládní koalice vznikly v rámci sociální demokracie dva 

názorové proudy: umírněné křídlo a křídlo levicové. První z nich zaštiťoval bývalý 

kancléř Karl Renner. Toto křídlo bylo ochotné spolupracovat s pravicí, neboť mělo za 

to, že ani jeden z politických táborů není natolik silný, aby mohl natrvalo převzít vládu. 

Levicové křídlo bylo silnější a trvalo na myšlence austromarxismu. Jeho reprezentanty 

byli např. Julius Deutsch
37

 a Otto Bauer
38

. Program strany byl vyhlášen roku 1926 

v Linci. Martin Jeřábek uvádí, že program potvrdil příklon SDAP k demokracii a 

k evolučnímu řešení, zároveň však také signalizoval nástup silnějšího levicového křídla 

strany, které nakonec získalo převahu. (Jeřábek, 2004, str. 34). Na rozdíl od Jeřábka 

hodnotí Lucian Meysels linecký program jako zbytečně radikální, který mohl být 

interpretován i jako velmi revoluční, a dále spíše vyhrotil už tak neklidnou politickou 

situaci (Meysels, 1992, str. 18). Cílem sociální demokracie podle lineckého programu 

bylo nastolení socialismu ziskem více než 50% hlasů ve volbách. Zároveň se však 

v programu objevila i možnost nastolení diktatury proletariátu a zlomení odporu 

protivníků silou (Pelinka P. , 2005, str. 25). Tato varianta byla sice naznačena jen jako 

krajní možnost obrany v případě ohrožení ze strany politických konkurentů, přesto 

poskytla soupeřům sociálních demokratů vítanou propagandistickou zbraň. Političtí 

oponenti sociální demokracie poukazovali na nebezpečí nastolení diktatury proletariátu, 

přičemž pominuli, že v programu SDAP byla zmíněna jen jako poslední možnost 

obrany, a naopak podsouvali sociálním demokratům snahu o násilné převzetí moci.  
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 Großdeutsche Volkspartei 
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 „Občanské nebo rudé Rakousko“ 

37
 Julius Deutsch (2. února 1884 – 17. ledna 1968) byl rakouský politik a poslanec Národní rady v letech 

1920 –1933. 
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 Otto Bauer (5. září 1881  - 5. července 1938) byl rakouský politik a přední teoretik austromarxismu. V 
letech 1918-1934 byl místopředsedou SDAP.   
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V dubnu 1927 získala SDAP 42% hlasů, ale zanedlouho následoval úpadek, který 

souvisel s pozdějšími událostmi tohoto roku
39

. Uvnitř strany došlo k dalšímu rozkolu 

mezi radikály a umírněnými, což mělo za následek oslabení strany a její neschopnost 

aktivně převzít iniciativu (Hloušek, 2008, str. 136–139). 

Strana křesťanských sociálů (CSP) představovala politickou formaci etablovanou již 

v době habsburské monarchie. Rekordní volební výsledek z října 1920 (42%) umožnil 

křesťanským sociálům vyvázat se z velké koalice. Nejvýraznější osobností této strany 

byl ve dvacátých letech bezpochyby Ignaz Seipel. V této době se strana pohybovala 

v mezích předpokládaných demokratickým politickým systémem. Během dvacátých a 

třicátých let je CSP jednoznačně dominantní vládní silou, ovšem z hlediska volebních 

výsledků strana spíše oslabovala. Zejména po roce 1927 se i křesťanští sociálové značně 

radikalizovali a přitvrzovali rétoriku vůči sociální demokracii, byť ne do takové míry 

jako Heimwehr či NSDAP. Postupná radikalizace vedla i k postupnému odklonu od 

akceptování parlamentní demokracie ve prospěch autoritativní formy vlády. Proměna 

CSP byla do značné míry umocněna generační výměnou uvnitř strany, kdy po smrti 

Seipela v roce 1932 nastupují politikové jako Dollfuss a Schussnigg. Příklon 

k autoritarismu však nebyl jen výrazem změn ve vedení strany, ale odpovídal i náladám 

hlavních voličských skupin CSP.  

Křesťanskosociální strana byla stranou integrační, jejíž členský a voličský potenciál 

sestával především z rolníků, zaměstnanců a katolických dělníků, ale zároveň měla i 

podporu v určitých kruzích spjatých s průmyslovým a finančním kapitálem. 

Dominovala zejména na venkově a v obcích do 2 000 obyvatel. V porovnání s SDAP 

byla strana organizačně značně heterogenní až nepřehledná. CSP byla konglomerátem 

celé řady spolků. Důležitým svorníkem byla úzká vazba na katolickou církev. 

Programatika strany zdůrazňovala antimarxismus, důsledný federalismus, decentralizaci 

a sociální nauku katolické církve včetně korporativních prvků (Hloušek, 2008, str. 139–

141). Program křesťanských sociálů byl schválen rovněž v roce 1926 a byl přímou 

reakcí na program SDAP. Křesťanští sociálové se soustředili na budování konfesních 

škol. „Tam, kde není tento cíl splněn, trvá strana na uznání předmětu náboženství jako 

povinného vyučovacího předmětu“ (Jeřábek, 2004, str. 35). Strana trvala na úzké 

spolupráci církve se státem. Příklad školské politiky dokresluje celkovou konfrontační 
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atmosféru v meziválečném Rakousku. Také sociální demokracie kladla na vzdělání a 

školství velký důraz, požadovala však důsledný sekulární model a zrušení výuky 

náboženství, které mělo dále být výhradně soukromou záležitostí. To však byl v očích 

SDAP pouze první krok ke konečné a definitivní odluce církve od státu. Rozpory nejen 

v této otázce vytvářely neustálý latentní konfliktní potenciál. „Ideologicky proti sobě 

stály dva diametrálně rozdílné pohledy na život – postoj katolíka a sociálního 

demokrata. Oba se mohli opřít o vlastní uzavřené prostředí. Katolické prostředí se 

formovalo okolo kostela, sociálnědemokratické na stranickém sídlišti“ (Hanisch, 1994, 

str. 292).  

Velkoněmecká lidová strana (GDVP) vznikla v roce 1920 jako zastřešující organizace 

sedmnácti do té doby samostatně fungujících uskupení třetího tábora. Stranou této 

integrace zůstala pouze Německá rolnická strana, která se stala základem pozdějšího 

Landbundu
40

. Ve dvacátých letech se GDVP stala stabilním koaličním partnerem CSP, 

byť mezi nimi panovalo napětí například kvůli otevřené podpoře anšlusu ze strany 

GDVP, nebo jejímu silnému antiklerikalismu. Velkoněmci se také bránili další 

federalizaci země, kterou naopak podporovala CSP. Ve dvacátých letech dochází i 

k několika nesmělým pokusům o sblížení strany s Landbundem a NSDAP. Poslední 

výrazný volební úspěch zaznamenala GDVP v roce 1930, kdy se tzv. Schoberův blok 

pokusil integrovat všechny síly třetího tábora. V roce 1933 se Velkoněmci snažili o 

další sblížení s NSDAP a uzavřeli i tzv. bojové společenství
41

. Konec této spolupráce 

však přišel společně se zákazem NSDAP v roce 1934, kdy se GDVP sama rozpustila. 

Velkoněmci byli silní zejména ve větších, nikoliv nutně průmyslových, městech jako 

Linec či Salzburg. Stranická organizace byla ještě volnější než v případě křesťanských 

sociálů, svým způsobem fungování de facto navazovala na honorační
42

 strany 19. století 

bez silného členského zázemí. Ideologicky a programově dominovaly ve straně 

antiklerikalismus a velkoněmectví. Její postoj k parlamentní demokracii byl 

ambivalentní, neboť na jedné straně díky svým liberálním kořenům se svým programem 
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42
 Existuje rozdělení politických stran na honorační a masové. Zatímco první politická uskupení tvoří 
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masové strany, které mají hájit specifické zájmy a přání určitých vrstev společnosti (první takovou 
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platil členský příspěvek. 
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vždy hlásila k politickému pluralismu, na straně druhé však prosazovala propojení 

demokracie s korporativními prvky (Hloušek, 2008, str. 141–142).  

Předpoklady pro vznik silné agrární strany v Rakousku téměř neexistovaly, protože jak 

bylo zmíněno výše, na venkově dominovali křesťanští sociálové. Nezávislé agrární 

hnutí se uchytilo na zemské úrovni výrazněji v Korutanech a Štýrsku, dlouhodobě 

neúspěšné byly naopak jeho snahy o zakotvení v Tyrolsku a Solnohradsku. Částečně 

pod vlivem příkladu z Německa byl 20. ledna 1922 založen – Landbund, jenž vydržel 

do 18. května 1934, kdy rozhodl o svém rozpuštění. Landbund zastupoval nekatolické 

rolníky, kteří byli velkoněmecky orientováni. Programatika strany kladla důraz na 

středostavovský charakter, na stavovské a nikoliv třídní rozdělení společnosti, na 

sounáležitost s německým národem, antisemitismus a na populismus v ekonomické 

oblasti. Ve srovnání s GDVP byl Landbund výrazně méně liberálně orientován, měl 

také vlastní mládežnickou a paramilitární organizaci (Hloušek, 2008, str. 142–143). 

Komunistická strana Rakouska (KPÖ) vznikla již v listopadu 1918, její pozice byla 

slabá až marginální. Nejlepší výsledek ve volbách do Národní rady zaznamenala již 

v roce 1920, kdy získala 0,9% hlasů. Počet jejích členů se pohyboval v rozmezí 3 000 – 

7 000 a i vzhledem k jejím volebním výsledkům byl její postoj vůči parlamentní 

demokracii odmítavý. V únoru 1921 se KPÖ stala členkou Kominterny, čímž bylo 

dokončeno její podřízení se Moskvě. V roce 1931 pod tlakem Moskvy změnila strana 

taktiku a snažila se o vytvoření společné fronty s SDAP. Pro sociální demokracii však 

byla spolupráce s nevýznamnou komunistickou stranou zbytečná a proto zůstala tato 

komunistická aktivita bez výraznější odezvy. Prostor pro určitou kooperaci tak vznikl až 

po zákazu KPÖ v květnu 1933, resp. SDAP v únoru 1934. Toto tzv. „akční 

společenství“ však vydrželo jen do roku 1935, kdy se SDAP podařilo vytvořit vlastní 

ilegální struktury (Hloušek, 2008, str. 143–144). 

Kořeny nacistického hnutí sahají do dob Rakousko-Uherska ke stranám na okraji třetího 

tábora, které propojovali pangermánský nacionalismus a sociální populismus. Ještě 

během první světové války v květnu 1918 vzniká Německá národněsocialistická 

dělnická strana – DNSAP
43

. Poválečný problém národních socialistů spočíval v tom, že 

drtivá většina jejich příznivců skončila v sudetských oblastech Československa. Rozvoj 
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tohoto hnutí tak nastal až od druhé poloviny dvacátých let, impulsem k němu bylo 

Hitlerovo hnutí v Německu. V květnu roku 1926 se rakouští nacisté rozštěpili, vedle 

DNSAP vznikla NSDAP – Hitlerbewegung, jež byla přímo vázána na Německo. 

Původní DNSAP byla během dvacátých let marginalizována a vůdčí roli převzala právě 

NSDAP. Až hospodářská krize, spojená v případě Rakouska i s krizí demokracie, 

umožnila vzestup popularity nacistického hnutí. V letech 1932–33 zaznamenala strana 

nebývalý úspěch v zemských a komunálních volbách, ale již v červnu 1933 byla 

zakázána. Nadále působila v ilegalitě a po anšlusu Rakouska se propojila s říšskou 

NSDAP. Ideologicky strana představovala pouze rakouskou odnož německého vzoru, 

která přitahovala pouze část dělnických vrstev. Od konce 20. let se však její obliba 

začíná rozšiřovat i do jiných sociálních vrstev. Podíl dělníku klesá a naopak vzrůstá 

podpora strany mezi rolníky a drobnými živnostníky. Od počátku třicátých let se 

k nacismu připojují i části vzdělaného měšťanstva, úřednictva i státních zaměstnanců 

(Hloušek, 2008, str. 144–145). 

2.2.2. Strany, konfliktní linie a politické tábory 

Vít Hloušek hodnotí formát stranického systému rakouské první republiky jako 

kombinaci prvků polarizovaného a umírněného pluralismu. Počet stran kandidujících do 

parlamentu byl sice relativně vysoký, ale šanci na zisk mandátů mělo pouze 3 až 5 

formací. Mezi relevantní strany, které disponovaly dostatečným koaličním nebo 

vyděračským potenciálem, patřily CSP, SDAP, GDVP, a od konce 20. let i Landbund a 

Heimatblock. Zatímco SDAP měla kromě krátkého období ve vládě pouze vyděračský 

potenciál, všechny ostatní strany disponovaly rovněž koaličním potenciálem. „…žádná 

z parlamentních stran 20. let neměla explicitní zájem na úplném odstranění 

demokratického režimu. Všechny tři relevantní formace však chtěly tento režim 

pozměnit buď v korporativistickém (GDVP, CSP), nebo v socialistickém směru 

(SDAP).“ (Hloušek, 2008, str. 148).  

Základní polarizace vycházela z uzavřené táborové struktury rakouského stranického 

systému. Na přelomu 20. a 30. let již byla jasně patrná v celé rakouské společnosti a 

politice. Napětí ještě narostlo v souvislosti s hospodářskými potížemi. Specifickým 

problémem Rakouska byla propast mezi obyvateli cítícími se Rakušany a těmi, kteří se 

považovali za Němce. Ještě větší propast pak zela mezi zastánci parlamentní 

demokracie a stoupenci autoritativního modelu. Politická obec tak byla silně politicky 
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polarizovaná, a když na počátku 30. let došlo k posilování Heimwehru, NSDAP a v 

malé míře i KPÖ, s výjimkou SDAP se od parlamentní demokracie odvracejí všechny 

relevantní politické síly. „Polarizaci stranického spektra vyostřovalo zejména 

antagonistické umístění obou hlavních stran na základě všech čtyř romanovských 

konfliktních linií. Zatímco CSP zastupovala zájmy venkova, vlastníků, periferie a 

katolické církve, SDAP byla striktně sekulární, hájila zájmy městského průmyslového 

dělnictva a držela pevně v rukou svou pozici v „rudé Vídni“ a několika dalších 

průmyslových centrech, zatímco na venkově byla její podpora marginální. Nedocházelo 

tudíž k žádnému oslabování konfliktních linií jejich křížením, naopak tyto cleavages 

vzájemně posilovaly“ (Hloušek, 2008, stránky 149–150)
44

.  

 

2.3. Události roku 1927 – požár Justičního paláce 

Nejkrizovějším obdobím pro rakouskou demokracii dvacátých let bylo léto roku 1927. 

Varováním byla již ostrá předvolební kampaň v dubnu téhož roku. Ve volbách zvítězili 

sociální demokraté (42% hlasů), křesťanští sociálové propadli, ale pomohli si koalicí 

s velkoněmci a nově vzniklým Landbundem. Po prohraných volbách se však vláda 

ocitla v defenzivě a cestu z ní ji nabídly dělnické nepokoje ve Vídni 15. července 1927, 

které posílily postavení Heimwehru coby spojence vlády. Masové nepokoje byly tím, co 

mohla vláda prezentovat jako bezprostřední hrozbu marxismu (Jeřábek, 2004, str. 54). 

V neděli 30. ledna 1927 se v Schattendorfu v Burgenlandu konala manifestace a 

přehlídka Schutzbundu. Skupina bývalých frontových vojáků na průvod zaútočila a 

usmrtila dva účastníky přehlídky - devítileté dítě a válečného invalidu. Pachatelé byli 

zatčeni a postaveni před soud, který je osvobodil. Tento justiční skandál se stal příčinou 

spontánních demonstrací vídeňských dělníků, během nichž byl zapálen i Justiční palác – 

symbol konzervativní třídní justice. Řada podniků vstoupila do stávky a v ulicích se 

sešlo podle odhadů zhruba 200 000 lidí. (Veber, Hlavačka, Vorel, Polívka, Wihoda, & 

Měřínský, 2002, str. 488). Nutno zdůraznit, že vedení sociální demokracie se všemožně 

snažilo demonstrující mírnit a vyzývalo ke klidu. Situace se mu však vymkla z rukou. 

Předsednictvo strany podcenilo nahromaděnou zlost, která ovládla její členskou 

základnu (Pelinka P. , 2005, str. 28). Policejní prezident Schober dal nakonec příkaz 

                                                           

44
 Viz. přílohy 5, 6 a 7. 



 

37 

 

proti demonstrantům zakročit. Nepokoje stály život 90 lidí z řad demonstrantů. Rázný 

zásah Heimwehru přinutil sociální demokraty ukončit stávky a v některých vůdcích 

Heimwehru posílil přesvědčení, že násilí může být úspěšným instrumentem 

v politickém boji (Jeřábek, 2004, str. 55). Události z léta roku 1927 dodnes rozdělují 

rakouskou veřejnost. Konzervativní kruhy mluví o levicovém pokusu o puč a poukazují 

na to, že požár Justičního paláce nebyl vůbec náhodný, ale že tato budova byla 

záměrným terčem žhářů kvůli důležitým dokumentům, které se v ní nacházely. Druhá 

strana zase poukazuje na to, že policejní zásah nebyl v žádném případě pouze 

spontánním výbuchem hněvu a přehnanou reakcí, ale naopak cílenou snahou vlády 

zastrašit opozici demonstrací síly (Meysels, 1992, stránky 27–28).  

 

2.4. Revize ústavy 

První vládní návrh novely ústavy byl jednoznačnou snahou pravicových politických 

kruhů o významné posílení exekutivy. Konkrétně se jednalo o posílení moci hlavy státu 

pomocí jeho přímé volby a pravomoci vydávat nouzové dekrety. Postavení sociální 

demokracie mělo být dále oslabeno novým správním postavením města Vídně. Ta měla 

dosud garantováno postavení samostatné spolkové země, kdežto podle vládních návrhů 

měla být nově podřízena dolnorakouské zemské vládě. Exkancléř Karl Renner v této 

souvislosti mluvil o „protisocialistickém zákonu 20. století“ s jasným odkazem na 

Bismarckovy protisocialistické zákony z roku 1879. Propagátorem změny ústavy bylo i 

hnutí Heimwehr, jež si slibovalo prosazení autoritativních tendencí v zemi a 

podporovalo návrhy kancléře Schobera. „Naplnění představ Heimwehru o revizi ústavy 

by de facto znamenalo státní převrat, konec demokracie a zavedení stavovského 

uspořádání společnost“ (Jeřábek, 2004, str. 56). Pro změnu ústavy bylo třeba získat 

dvoutřetinovou většinu a tudíž i souhlas sociální demokracie, což se – ačkoliv to lze 

považovat za malý zázrak – podařilo. Dne 7. prosince 1929 byla velká novela ústavy 

z roku 1920 schválena.  S výsledkem ale nebyl nakonec spokojen nikdo a nová ústava 

byla považována jen za dočasný kompromis (Meysels, 1992, str. 29). Bezprostřední 
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prospěch z ní měl zejména křesťanskosociální spolkový prezident Wilhelm Miklas
45

, 

jehož postavení bylo významně posíleno. 

Sociální demokraté nakonec udrželi nezávislé postavení Vídně coby hlavní opory 

organizovaného socialistického hnutí. Vláda nebyla nadále volena poslanci Národní 

rady, ale jmenována prezidentem, parlament mohl její jmenování pouze potvrdit, nebo 

zamítnout. Prezidenta měli volit starostové všech rakouských obcí, stal se vrchním 

velitelem armády a získal právo vládnout pomocí nouzových dekretů. Jan Křen píše, že 

nová ústava v podstatě zavedla prezidiální autoritativní režim, kde se těžiště moci 

přesunulo od parlamentu k exekutivě (Křen, 2005, str. 398). Martin Jeřábek oponuje, 

když tvrdí, že „Sociální demokracie si své postavení udržela. Systém s převažující rolí 

parlamentu se změnil “pouze“ na republiku se silným vlivem prezidenta“ (Jeřábek, 

2004, str. 58). Podobný názor zastává i Vít Hloušek, když tvrdí, že v letech 1929–1933 

se rakouský politický model výrazně přiblížil modelu semiprezidentské demokracie 

(Hloušek, 2008, str. 73). S tímto hodnocením souhlasí i autoři publikací o rakouské 

ústavní historii, kteří ještě upozorňují na přeměnu Spolkové rady v Zemskou a 

Stavovskou radu jako na první krok k nahrazení demokracie stavovskými prvky 

(Brauneder & Lachmayer, 1992, str. 209) a podotýkají, že význam této novely je silně 

politicky přeceňovaný, neboť spolkový prezident nikdy nehrál v rakouské politice 

významnou roli (Walter & Mayer, 2000, str. 29). Za pozornost stojí článek, který vyšel 

8. října 1929 v listu Reichspost
46

 a v němž si advokát Koropatnicki sám odpovídá na 

otázku, co by se stalo, kdyby sociální demokraté ústavní novelu nepodpořili: „Vláda 

může měnit ústavu svým nařízením na základě zákona z 24. července 1917
47

“ (Jeřábek, 

2004, str. 58).    

O několik let později, za kancléře Dollfusse, se bude podobná konfrontace odehrávat 

opět, tentokrát však v době hospodářské krize, rostoucího sociálního napětí a 

mezinárodních potíží Rakouska. To, co v roce 1929 dokázaly špičky sociální 

demokracie a křesťanských sociálů vyřešit vyjednáváním a politickým kompromisem, 

bude Dollfuss řešit protiústavní cestou a posílením spolupráce s mimoparlamentními 

ozbrojenými složkami Heimwehru.  
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Na počátku třicátých let dopadly na Rakousko důsledky světové hospodářské krize. Ta 

narůstala do obřích rozměrů a v Rakousku se stal jejím symbolem krach největší banky 

v zemi, Credit-Anstalt, která ovládala zhruba 42% veškerého rakouského průmyslu. Stát 

se rozhodl banku sanovat a drasticky se zadlužil. Počet nezaměstnaných rapidně 

vzrůstal, podle odhadů až 45% průmyslových dělníků zažilo nezaměstnanost (Veber, 

Hlavačka, Vorel, Polívka, Wihoda, & Měřínský, 2002, str. 508). Politickou nestabilitu a 

nejistotu dále vyostřovala nejasná a nekoncepční situace v Heimwehru, který musel 

čelit stále sílícímu nacionálně socialistickému hnutí, jež se orientovalo na nacistické 

Německo. Vídeňský Heimwehr přestal uznávat centrální vedení, dolnorakouský se zřekl 

své přísahy. Vznikaly další zcela nové útvary, aniž by se zařadily do stávající 

organizace. Z boje levice proti pravici, respektive z konfrontace mezi sociálně 

demokratickým Schutzbundem a nacionalistickým Heimwehrem, se v důsledku 

prudkého vzestupu nacistů stal nepřehledný boj všech proti všem (Meysels, 1992, str. 

30).  

 

2.5. Pfrimerův puč 

Další ranou pro rakouskou demokracii bylo 13. září 1931. V tento den se vůdce 

štýrského Heimwehru Walter Pfrimer pokusil podle vzoru Mussoliniho provést svůj 

vlastní „pochod na Vídeň“. Pfrimer byl advokát a netrpělivý, neodpovědný politik, jenž 

se dostal do čela Heimwehru jen krátce před tímto pučem, když vystřídal Ernsta 

Rüdigera Camilla von Starhemberga
48

. V Heimwehru docházelo ke stále častějším 

konfliktům mezi nacionálně socialistickým směrem orientovaným na Hitlerovo 

Německo a tzv. austrofašismem, rakouskou obdobou fašismu, jenž se orientoval na 
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Itálii. „Nacisté požadovali rozpuštění parlamentu a nové volby (v tom je podporovali i 

sociální demokraté), ale austrofašisté, kteří spolupracovali s křesťanskými sociály, o 

tom nechtěli ani slyšet. Austrofašisté vyzvedávali také speciální “rakouské 

vlastenectví“, preferovali rakouskou nezávislost“ (Veber, Hlavačka, Vorel, Polívka, 

Wihoda, & Měřínský, 2002, str. 511). Puč byl připraven již na konci srpna a údajně o 

něm věděl i ministr obrany Vaugoin
49

 (toto obvinění vznesl Starhemberg ve svých 

pamětech vydaných v roce 1942). Pučisté měli v plánu obsadit hlavní komunikace a 

objekty, zatknout úředníky, kteří by kladli odpor, a převzít moc ve státě. V časných 

ranních hodinách se pučisté chopili moci ve Štýrsku a v části Horních Rakous, kde jim 

v podstatě nikdo nekladl odpor. Pfrimer vydal proklamaci “Lidu Rakouska“, kde tvrdil, 

že ho lid povolal v době nejvyšší nouze, a dokonce vydal „ústavní patent“, jímž převzal 

zákonodárnou i výkonnou moc ve státě. Puč však selhal, neboť ho nepodpořili vůdci 

ostatních zemských organizací Heimwehru. Někteří z nich se dokonce postavili proti a 

zaštítili se heslem obrany vlasti. Po ztroskotání puče uprchl Pfrimer do Jugoslávie. Řada 

pučistů byla zatčena, nikdo však nebyl odsouzen a celý puč byl zlehčován. Dokonce i 

sociální demokraté puč zesměšňovali a mluvili o klasickém rakouském lajdáctví, které 

má dokonce jisté kouzlo, pokud má člověk dobrou náladu. „Říkalo se, že situace 

v Německu je vážná, ale ne beznadějná – situace v Rakousku je beznadějná, ale ne 

vážná“ (Veber, Hlavačka, Vorel, Polívka, Wihoda, & Měřínský, 2002, str. 512). 

Neúspěšný puč dokonce nevedl ani k oslabení Heimwehru, který dostal od armády 5 

hodin času na to, aby se stáhl a uložil zbraně do skladů. Celá situace nakonec prospěla 

pouze extremistickým stranám, což se ukázalo již v zemských a komunálních volbách 

v dubnu 1932. Volby se konaly zhruba ve 2/3 Rakouska a posílili po nich především 

nacisté a komunisté. Sám Pfrimer se koncem roku z Jugoslávie vrátil a byl postaven 

před soud, jenž ho osvobodil. I řízení proti Heimwehru bylo zastaveno. Právě to byl 

opravdový skandál (což připustil i budoucí kancléř Schuschnigg), který jen utvrdil u 

zástupců levice přesvědčení, že na rozdíl od pravice nemohou oni od údajně nezávislých 

soudů očekávat žádnou spravedlnost (Meysels, 1992, str. 35). 

Pfrimerův puč však byl maličkostí ve srovnání s hospodářskými potížemi, které se na 

Rakousko valily. Na začátku roku 1932 tam bylo téměř půl milionu nezaměstnaných. 

                                                           

49
 Carl Vaugoin (8. července 1873– 10. června 1949) byl rakouský zemský úředník a politik (CP). V období 

rakouské první republiky zastával mimo jiné post ministra obrany a v roce 1930 se na krátko stal i 
kancléřem.  
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V této situaci jako první opustili vládu velkoněmci. Křesťanští sociálové si byli vědomi, 

že případné předčasné volby do Národní rady by pro ně znamenaly drtivou porážku, 

naopak sociální demokracie neustále naléhala na vypsání nových voleb. Dne 20. dubna 

1932 vznikla nová měšťanská koalice ve složení Zemský svaz, velkoněmci a křesťanští 

sociálové s většinou pouze jednoho hlasu. Novým kancléřem se stal dosavadní ministr 

zemědělství Engelbert Dollfuss. Jako jediná schůdná cesta k obnovení stability rozpočtů 

se jevily masivní škrty v sociální oblasti. Hospodářská krize a rostoucí nezaměstnanost 

přitom paralyzovaly sílu odborů a jejich schopnost protestovat proti tvrdé restriktivní 

politice vlády. Na vrcholu krize v letech 1933–34 se míra nezaměstnanosti pohybovala 

kolem neuvěřitelných 37% (Jeřábek, 2004, str. 64–65). Vláda kancléře Dollfusse však 

neměla při snaze o sanaci rozpočtu a stabilizaci měny příliš na vybranou, což potvrzuje i 

historik Ernst Hanisch, který říká, že dělnictvo muselo přinést oběti, aby pomohlo zemi 

z krize. Otázkou bylo, zda odbory a sociální demokraté budou čekat, až budou tyto oběti 

vynuceny shora vládou, nebo se pokusí vyjednat kompromis (Hanisch, 1994, str. 302). I 

Martin Jeřábek tvrdí, že až do roku 1932 existovala možnost prosazení společné 

platformy řešení sociálních dopadů krize, byla však promarněna (Jeřábek, 2004, str. 66). 

Sociální demokracie sice stála v cestě vládním plánům na sanaci hospodářství, nebyla 

však v žádném případě pouze destruktivní opozicí. V rámci svých možností a 

schopností se snažila dokonce spolupracovat a 7 z 8 zákonů, které řešily problémy 

vyvolané krachem banky Creditanstalt, bylo v Národní radě schváleno i díky hlasům 

sociálních demokratů. Sociální demokraté se snažili zachovat alespoň minimální úroveň 

sociálních jistot vydobytých ve 20. letech. Vládní plány však byly naprosto opačné. 

V době závratně rostoucí nezaměstnanosti navrhovala vláda úsporná opatření a redukci 

záchranné sociální sítě. Byla si přitom vědoma, že pro tyto své záměry není schopna 

získat podporu obyvatelstva prostřednictvím voleb, proto spolu s čelnými představiteli 

bankovního sektoru a průmyslu viděla jako jediné východisko v odklonu od 

parlamentarismu a příklonu k autoritativní formě vládnutí. „Krizová diktatura měla za 

úkol odstranit “brzdy“ hospodářského ozdravení země, to znamená sociální demokracii 

a odbory“ (Jeřábek, 2004, str. 66). Nepřekvapuje tedy, že první nouzové dekrety 

Dollfussova režimu se týkaly sociální a hospodářské oblasti. Rakousko mělo sice v roce 

1932 jako jedna z minima zemí vyrovnaný státní rozpočet, bylo ho však dosaženo jen 

díky restriktivní fiskální politice a snižování mezd. 
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2.6. Engelbert Dollfuss 
 

Krize demokracie v Rakousku byla důsledkem dlouhodobých a střednědobých faktorů, 

nicméně zůstává historickým faktem, že poslední ránu rakouské demokracii zasadila 

vláda kancléře Dollfusse. Jejím programem sice nebylo nahradit parlamentní 

demokracii novým systémem, začala však tzv. salámovou metodou omezovat opozici a 

obcházet parlament (Tálos & Manoschek, 2005, str. 12). Sám Dollfuss byl 

přesvědčeným antimarxistou a antisocialistou, což ztížilo hledání kompromisů 

se sociální demokracií. Jeho silná katolická víra mu však bránila také ve spolupráci 

s nacisty. Oporu pro svůj boj proti levici i proti pravici nacházel Dollfuss ve vlastní 

straně, stejně tak ovšem potřeboval Heimwehr, který získal dvě vládní křesla. Fakt, že 

disponoval pouze velmi slabou parlamentní většinou, ho vedl k tomu, že stále častěji 

sahal k autoritativním řešením. Obdobně jako německý kancléř Brüning
50

 vládl pomocí 

nouzových dekretů, místo aby opíral svou moc o parlament. V tomto počínání nacházel 

podporu u dvou tradičně silných a vlivných skupin rakouské společnosti: u katolické 

církve a u vyšší byrokracie. Dalším podporovatelem Dollfusse byl zejména Mussolini, 

jenž dlouhodobě financoval rakouské autoritativní skupiny s cílem vyřadit jak sociální 

demokraty, tak nacionální socialisty (Carsten, 1978, str. 211). Historik Hanisch tvrdí, že 

sociálně demokratické dělnictvo ztratilo v pravém slova smyslu svou vlast, svůj svět a 

dělnický domov, a odpovědnost za to klade na bedra kancléře Dollfusse. Podle části 

levicových autorů byly kroky Dollfussovy vlády od počátku vykalkulované a jejich 

cílem bylo vytvořit autoritativní režim. Jediným důvodem, proč vláda nepostupovala 

frontálním útokem, byly obavy z pravděpodobného rozpoutání občanské války a 

oslabení Rakouska (Jeřábek, 2004, str. 75). Jinak hodnotí situaci německý historik Ernst 

Nolte. Podle něho se hlavní politické strany v parlamentu samy ochromily do té míry, 

                                                           

50
 Heinrich Brüning (26. listopadu 1885 – 30. března 1970) byl německý politik strany Centrum, v období 

od 30. března 1930 do 30. května 1932 říšský kancléř. Brüning nebyl v důsledku úsporných opatření jako 

kancléř oblíbený. Jeho podpora utrpěla také tím, že svým systémem "nouzových nařízení" přispěl k 

oslabení parlamentarismu v tehdejším Německu. Jeho postoje vůči nacistům v čele s Adolfem Hitlerem 

nebyly zcela jasné. Ve své pravicové koalici se pohyboval mezi bojem s nacionalisty a jejich podporou. V 

březnu 1933 souhlasil se schválením tz. "Zmocňovacího zákona", díky němuž se dostal k moci Adolf 

Hitler. V roce 1934 utekl před nacisty z Německa, zbytek svého života strávil především v USA, kde 

přednášel na univerzitě. Rozruch vzbudilo posmrtné vydání jeho vzpomínek v roce 1970. V nich se 

potvrzuje, že v roce 1932 chtěl zřídit parlamentní monarchii po anglickém vzoru a proto chtěl zamezit 

nacismu. Historikové v tomto vidí však pouhý alibismus, jelikož pro to v dobových dokumentech není 

žádný důkaz. 
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že způsobily jeho naprostou nefunkčnost. Zároveň docházelo k masovému vzestupu 

nacistické strany, takže kancléři nezbývala jiná možnost, než vládnout autoritativně 

(Nolte, 1971, str. 256).  

Kancléř Dollfuss zůstává dodnes velmi rozporuplnou postavou rakouských dějin, která 

historiky a politology rozděluje a zřejmě bude ještě dlouho rozdělovat. Je nepochybné, 

že nebyl přesvědčený demokrat a že za pomoci Heimwehru a Mussoliniho nastolil 

v zemi autoritativní režim. Na druhou stranu mu nelze upřít snahu o vyvedení Rakouska 

z krize a o udržení rakouské nezávislosti, ani osobní odvahu postavit se nacistické 

hrozbě, což ho nakonec stálo i život.  
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3. Autoritativní režim v Rakousku 

 

3.1. Vyřazení parlamentu 

Konec demokracie v Rakousku nebyl ve znamení revoluce a násilí, proběhl zdánlivě 

legální cestou. Předehrou k vyřazení parlamentu byla stávka železničářů v březnu 1933. 

Vláda i opozice měly v tu chvíli de facto svázané ruce, neboť vláda byla nucena šetřit a 

v rámci úsporných opatření snížila platy státních zaměstnanců. Sociální demokraté si 

zase nemohli dovolit železničáře nepodpořit. Vláda se rozhodla jednat rázně a 

železniční nádraží obsadila poprvé od konce války armáda (Meysels, 1992, str. 47).  

Spor se posléze přesunul do Národní rady. Při hlasování o dalším postupu proti 

stávkujícím se velkoněmci tentokrát postavili jednoznačně na stranu levicové opozice. 

Hlasování skončilo patem a roztržkou kvůli údajně dvakrát odevzdanému hlasu za 

sociální demokraty.  

Předseda a místopředsedové Národní rady nemohli jako nositelé funkcí hlasovat, a 

proto Karl Renner jako první na svou funkci rezignoval, aby svým hlasem podpořil 

sociální demokracii. Stejně se zachovali i dva zbývající členové přdsednictva, 

křesťanský sociál Rudolf Ramek
51

 a velkoněmec Sepp Straffner
52

. Jejich odstoupení 

způsobilo do té doby nevídaný kolaps rakouského parlamentarismu (Jeřábek, 2004, str. 

90).  Dodnes nevíme, zda jednal Dollfuss z vlastní iniciativy, nebo mu někdo radil, ať 

této situace využije. On a jeho příznivci mluvili o „sebevyřazení“
53

 parlamentu, sociální 

demokraté naopak o cíleném odstavení voleného reprezentanta rakouského lidu 

(Meysels, 1992, str. 48). Podle zákona se totiž parlament nemohl sám svolat, to mohlo 

udělat pouze předsednictvo, které však odstoupilo. Tato formální chyba pomohla 

Dollfussovi parlament vyšachovat a obejít. Ideje, jež určovaly novou podobu 

politického systému, pak následně shrnul sám kancléř Dollfuss: „Parlament se sám 

vyřadil z provozu, zašel na vlastní demagogii a formality. Tento parlament, takové 

zastoupení lidu, takové vedení našeho národa se již nikdy nevrátí a nesmí vrátit… 

                                                           

51
 Rudolf Ramek (12. dubna 1881 – 24. července 1941) byl rakouský právník a politik (CS). Mezi léty 1924 

–1926 zastával funkci kancléře.  
52

 Sepp Straffner (31. ledna 1875  –- 29. října 1952) byl rakouským úředníkem a politikem Velkoněmecké 
lidové strany (GDVP/GdP). 
53

 „Selbtsausschaltung“ 
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Období vlády politických stran je pryč. Odmítáme glajchšaltování a teror, chceme 

sociální, křesťanský, německý stát Rakousko, vystavěný na stavovském principu, 

podřízený silnému a autoritativnímu vedení” (Tálos, 2001, str. 143). 

Vláda se nesnažila krizi řešit, naopak viděla v ochromení Národní rady příležitost 

vládnout pomocí dekretů na základě zmocňovacího zákona z roku 1917. Nemarnila tedy 

čas a 7. března vydala provolání k rakouskému lidu
54

: „Teď není čas na politické štvaní, 

intrikánství a urážky, teď platí jediné: společná práce ve společné nouzi k opětovnému 

společnému vzestupu! Spoluobčané! Spolková vláda vás na této cestě povede a použije 

všech prostředků své zákonné autority, aby se tomuto cíli přiblížila“ (Jeřábek, 2004, str. 

91). Rozhořčené hlasy se ozvaly téměř ihned. Například liberální Österreichischer 

Volkswirt
55

 napsal, že vládní prohlášení jako by bylo ovlivněno bouří od sousedů 

z Německa, a přidává, že pouze proklamuje zneužití moci bez jakéhokoli věrohodného 

zdůvodnění. „Vlastní odstoupení přece nemůže třem prezidentům Národní rady zabránit 

dostát své povinnosti a úřadovat dále do té doby, než bude zvoleno nové prezidium“ 

(Jeřábek, 2004, str. 91). Arbeiterzeitung
56

 komentovaly vládní prohlášení následovně: 

„Je to otevřeně protiústavní jednání a suspendování státních občanských práv, která 

jsou zaručená ústavou, je to státní převrat. Vládní dekrety jsou prvním krokem 

k nastolení fašismu v Rakousku“ (Jeřábek, 2004, str. 94). Za pomoci vládních dekretů 

byla omezena svoboda tisku a především svoboda shromažďování. Povolené zůstaly 

podle slov ministra spravedlnosti a pozdějšího kancléře Schuschnigga pouze obyčejné 

akce oficiálních spolků, které se budou pohybovat v normě. Ohlášená shromáždění 

sociálních demokratů je však vždy nutné považovat za vzdorná
57

 a z tohoto důvodu 

zakázaná (Meysels, 1992, str. 49). 

V této době ještě existovala reálná cesta z krize, která byla v souladu s ústavou. Hlavní 

role připadla prezidentu Miklasovi, který mohl a měl obnovit činnost Národní rady. Na 

nátlak vlastní strany (křesťanští sociálové) a církve tak však neučinil. Další možnost 

zasáhnout do politické situace a ústavní krize v zemi měl prezident Miklas 7. března, 

kdy mu kancléř Dollfuss nabídl demisi. Prezident Miklas, který již odsouhlasil vládní 

                                                           

54
 Provolání „An Österreichs Volk“ ze 7. března 1933 vyšlo v deníku Wiener Zeitung dne 8. března 1933. 

55
 Der Österreichische Volkswirt (Rakouský ekonom) byl rakouský hospodářský časopis založený v roce 

1908.  
56

 Arbeiterzeitung (Dělnické noviny) z 8. března 1933. Arbeiterzeitung (AZ) byl centrální orgán rakouské 
sociální demokracie. 
57

 „Trutzversammlung“ 
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dekrety omezující svobody shromažďování a tisku, však demisi odmítl a vyjádřil 

Dollfussovi podporu. Zasadil tím rakouské demokracii poslední – smrtelnou – ránu. 

Část odborné literatury omlouvá Dollfussův postoj krizovými faktory a poukazuje na 

jeho nabízenou demisi jako na důkaz toho, že neměl žádné mocenské ambice a 

neplánoval v Rakousku nastolení autoritativního režimu. Vzhledem k rychlosti s jakou 

vláda během následujících dnů postupovala, se však jeví jako pravděpodobnější, že 

měla předem připravený plán na zásadní revizi ústavního pořádku. Již v dubnu 1933 se 

totiž Dollfuss svěřil Mussolinimu: „Je třeba provést ústavní reformu, zřídit komoru 

zemí a stavovskou komoru…Parlament bude mít na základě této ústavní reformy značně 

omezené funkce.“ (Jeřábek, 2004, str. 92).  

Další postup vlády se opíral o zmocňovací zákon z roku 1917. Spolková vláda se cítila 

dostatečně silná k tomu, aby mohla zemi vést směrem k autoritativnímu režimu, 

zároveň však dbala na to, aby nepřekročila rámec legitimity, tedy ústavnosti. K tomu jí 

posloužil extrémně přepjatý právní pozitivismus a extenzivní výklad zmocňovacího 

zákona z roku 1917 (KWEG
58

). Nejprve se vláda vypořádala se Spolkovou radou. Podle 

názoru vlády samotná Spolková rada nepředstavuje zákonodárné těleso a její rezoluce 

jsou proto z ústavněprávního pohledu nepodstatné. Po vyřazení Národní rady se tak 

Spolková rada stala de facto nefunkční (Brauneder & Lachmayer, 1992, str. 233). 

Jakým směrem se Dollfussova vláda chce ubírat, jasně vyjádřil sám kancléř ve své řeči 

v květnu 1933 u příležitosti oslav osvobození Vídně od Turků. Tehdy mimo jiné 

prohlásil, že tato forma parlamentu a parlamentarismu už se nevrátí (Carsten, 1978, str. 

213). Ve stejné řeči také zaznělo: „Jsme připraveni vymýtit v naší vlasti rudou záplavu, 

rudý socialismus nejen v jeho vnější podobě, ale i jeho vnitřní myšlenkový obsah“ 

(Jeřábek, 2004).  

 

3.2. Vyřazení Ústavního soudního dvora 

Vyřazením parlamentu však nebyl státní převrat zdaleka dokončen, neboť ještě stále 

existovala jedna mocná ústavní instituce, která mohla exekutivu kontrolovat – Ústavní 

soudní dvůr. Tento nejvyšší justiční orgán mohl a měl rozhodnout o tom, že vláda 
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 „das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz“ 
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porušuje ústavu. Vídeňská zemská vláda v dubnu 1933 napadla zhruba deset nařízení 

opřených o zmocňovací zákon. Pokud by Ústavní soudní dvůr rozhodl, že aplikace 

KWEG je protiústavní, ztratila by vláda legitimitu, o niž opírala svůj autoritativní kurz. 

Dollfussova vláda ale nehodlala takovouto konfrontaci riskovat. Hlavní roli tehdy sehrál 

Robert Hecht
59

, který zastával funkci soudce Ústavního soudního dvoru a zároveň byl 

Dollfussovým poradcem. Na jeho pokyn postupně podali demisi všichni soudci 

jmenovaní za křesťanskosociální stranu a nakonec odstoupil i Hecht sám. Počet soudců 

se tím snížil na méně než jednu polovinu a soud přestal být usnášeníschopným. 

Podobně jako Národní rada se tak „dobrovolně“ vyřadil i Ústavní soudní dvůr 

(Brauneder & Lachmayer, 1992, str. 233). Vyřazení Ústavního soudního dvora nebylo 

motivováno žádným právně relevantním důvodem, uskutečnilo se na politickou 

objednávku kancléře Dollfusse. Padla tak poslední velká překážka, která by bývala 

mohla zabránit nástupu autoritativního vládního kurzu a zachránit rakouskou 

demokracii (Jeřábek, 2004, str. 99). Kancléř Dollfuss ve svých rukou soustředil celou 

řadu pravomocí. Spolupráci se sociálními demokraty a návrat k parlamentarismu 

odmítal. Důvodů bylo několik, mj. by za spolupráci se sociální demokracií zaplatil svou 

hospodářskou politikou, neboť by musel ustoupit požadavkům odborů. Poškodil by tím 

také svůj mediální obraz jakožto bojovníka proti marxismu a obhájce křesťanského 

Rakouska. Vládní ofenzíva proto pokračovala. Nejprve byl odvolán vídeňský policejní 

prezident, člen sociální demokracie, a následně byl rozpuštěn sociálně demokratický 

Schutzbund (Meysels, 1992, str. 49). 

 

3.3. Dvoustranná opozice 

Jak již bylo řečeno výše, nebyli sociální demokraté jediným silným oponentem vlády. 

Také nacisté se stále silněji přidávali se štvavou propagandou, demonstracemi, a brzy 

také bombovými útoky. Kancléř se tak ocitl v prekérní situaci a cítil ohrožení ze všech 

stran: „Když nám v našem boji proti marxismu vpadlo do zad hnutí pod nacistickou 

vlajkou, byli jsme donuceni bojovat na dvou frontách“ (Jeřábek, 2004, str. 102). Berlín 

na stížnosti Vídně stran chování nacistů nereagoval, proto přikročila vláda k razantnímu 
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 Robert Hecht (9. března 1881 – 30. května 1938) byl rakouský právník. Podílel se také na ústavě z roku 

1934. 
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postihu nacistické propagandy na svém území. Již 27. května
60

 však přišla německá 

odpověď v podobě uložení poplatku ve výši 1000 marek německým turistům cestujícím 

do Rakouska. Tato tzv. Tausend-Mark-Sperre byla velmi vážnou ranou pro rakouské 

hospodářství, které bylo do značné míry závislé na cestovním ruchu. Hitler doufal, že si 

hospodářským nátlakem vynutí na rakouské vládě vypsání nových voleb. Volební 

výsledky by pak podle Hitlerových plánů přinesly spojení Rakouska s nacistickým 

Německem v jeden stát. Po zavedení Tausend-Mark-Sperre  vztahy mezi Rakouskem a 

Německem značně ochladly. Nacistický teror nadále pokračoval, terčem útoků byly 

zejména vládní budovy, nádraží, železnice a obchodní domy. V této situaci zbývaly 

Dollfussovi dvě reálné možnosti: Buď vytvořit společnou demokratickou frontu proti 

nacistům, nebo dále pokračovat v boji na dvou frontách. První možnost znamenala 

rezignovat na boj proti marxismu, neboť by nutně vyžadovala spolupráci se sociální 

demokracií a návrat k parlamentarismu a demokracii.  Kancléř však nevěřil, že liberální 

parlamentarismus může vyvést Rakousko z krize a rozhodl se proto pro druhou 

možnost. Zvolil si cestu konfrontace jak se sociální demokracií, tak s nacisty, tedy boj 

na dvou frontách. Jelikož však nutně potřeboval v tomto boji oporu, musel navázat 

spolupráci s jiným antidemokratickým hnutím – Heimwehrem (Jeřábek, 2004, str. 102). 

Dosavadní napětí mezi oběma státy přešlo nyní v otevřený konflikt. Na krvavý teror 

nacistů odpověděla násilím i vláda.  V červnu 1933 byl Theo Habicht
61

 zatčen a 

z Rakouska vypovězen coby „nežádoucí cizinec“. Během následujícího týdne – čtrnáct 

dní po zavedení Tausend-Mark-Sperre – je rakouská NSDAP po dalším krvavém 

bombovém atentátu
62

 zakázána. Vláda rovněž zakázala štýrský Heimatschutz 

(Domobrana), který kompletně přešel na stranu nacistů (Meysels, 1992, str. 53). 

Jednotky SA
63

 (Sturmabteilung) a SS
64

 (Schutzstaffel) byly zakázány a rozpuštěny, 

zemské vedení nacistické strany se přesunulo do Mnichova. Dollfuss měl v boji proti 

nacistům jednoznačnou podporu knížete Ernsta Starhemberga a jeho Heimwehru. 

„Tehdy jsem prosazoval, abychom proti nacistickému teroru nasadili ještě zarputilejší 
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 Evan Burr Bukey uvádí chybně datum 26.května, viz. (Bukey, 2001, str. 30). 

61
 Theodor August Otto Wilhelm Habicht (4. dubna 1898 – 31. ledna 1944) byl v letech 1937–1938 

starostou ve  Wittenbergu a v roce 1939 v Koblenzi. Habicht stál v pozadí ozbrojeného puče vídeňské SS-
Standarte 89, při kterém zahynul kancléř Dollfuss. 
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 Nacisté se pokusili zavraždit vůdce tyrolského Heimwehru Richarda Steidleho a zaútočili na katolické 
shromáždění v Kremži. 
63

 Úderné/Útočné oddíly 
64

 Ochranný oddíl 
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rakouský teror. Dollfuss souhlasil“ (Jeřábek, 2004, str. 104). Kdyby se totiž Dollfuss 

dohodl s nacisty, vliv Heimwehru by zákonitě upadl. 

Ale i v této situaci se kancléř stále snažil nalézt určitý modus vivendi s částí 

nacistického hnutí. V květnu 1933 jednal s Hitlerovým generálním inspektorem pro 

Rakousko Theo Habichtem a nabídl nacistům dvě vládní křesla pod podmínkou, že 

stáhnou svůj požadavek na vypsání nových voleb. NSDAP však žádala pět kabinetních 

křesel, vyloučení Zemského svazu z vlády a rovněž nové volby. Po tomto neskromném 

požadavku jednání na chvíli ustala, ale na podzim téhož roku už zase potají pokračovala 

dalším kolem. Nyní ovšem Habicht žádal už celou polovinu vládních křesel a pro svou 

osobu post místokancléře. Vnitropoliticky požadoval po Dollfussovi „nejostřejší boj 

proti marxismu a korupci“ a v oblasti zahraniční politiky se domáhal „vzniku úzkého 

přátelského vztahu s Německou říší s uznáním rakouské státní nezávislosti“ (Carsten, 

1978, str. 215). Podle nacistů byl Dollfuss ochoten na jednání a podmínky nacistů 

přistoupit, vše prý ztroskotalo na odporu Heimwehru (Carsten, 1978, str. 215).  

Podobně jako Kurt von Schleicher
65

 a Franz von Papen
66

 v Německu i Dollfuss doufal, 

že se mu podaří porazit radikální Hitlerovy příznivce, zatímco „umírněnou“ část 

NSDAP získá na svou stranu. „Stejně jako Schleicher (a málem i Papen) však poznal, že 

takový plán je nejen šílený, ale také fatální“ (Bukey, 2001, str. 30). Dollfuss si byl 

vědom rizik spojených s Heimwehrem, jelikož vůdci hnutí nebyli spokojeni s (podle 

                                                           

65
 Kurt von Schleicher (7. dubna 1882 – 30. června 1934) byl poslední říšský kancléř Výmarské republiky. 

Byl jednou z hlavních obětí Noci dlouhých nožů, kdy byla zabita i jeho žena. Adolf Hitler tuto vraždu před 
veřejností zdůvodňoval tím, že jej Kurt von Schleicher společně s Ernstem Röhmem chtěli svrhnout. Do 
armády vstoupil v roce 1900 a už během prvních let se tam spřátelil s pozdějšími významnými 
německými osobnostmi, Franzem von Papenem a Oskarem von Hindenburgem. Po první světové válce 
postupoval v budování své vojenské kariéry v rámci Reichswehru a zároveň se zapojil do politiky. 

66
 Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen (29. října 1879 – 2. května 1969) byl německý 

křesťansky orientovaný politik a diplomat, v rané fázi své politické kariéry spojený s katolickou stranou 
Centrum. V roce 1932 zastával úřad německého kancléře (jmenován byl proti vůli své strany a přijal jej, i 
když přislíbil opak, což vedlo k jeho vyloučení). V roce 1933 vyjednal za Hitlerovu vládu Říšský konkordát 
a souhlas strany Centrum se zmocňovacím zákonem. Dle svých vlastních slov se domníval, že politicky 
nezkušeného Hitlera jako vicekancléř ovládne a že ten se znemožní tak, že brzy padne. Hitler se jej a 
jeho spolupracovníků však poté velice rychle zbavil. Posléze působil Papen jako německý velvyslanec v 
Rakousku. Během druhé světové války vedl diplomatickou misi Německa v Turecku, kde pomohl 
tamějšímu nunciovi Angelu Giuseppu Roncalimu se záchranou židovských uprchlíků před repatriací zpět 
do Německa. Po válce byl souzen Norimberským tribunálem, který jej zprostil obžaloby. V 50. letech se 
neúspěšně pokoušel o návrat do politiky. Byl čestným papežským komořím Pia XI. a Jana XXIII. 
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jejich názoru) příliš mírným postupem proti sociální demokracii. Právě to vedlo 

kancléře k tomu, že udržoval opatrné kontakty s rakouskou NSDAP a zároveň hledal 

pomoc a podporu proti Hitlerovi u Mussoliniho. V dubnu roku 1933 navštívil Dollfuss 

duceho v Itálii a získal jeho příslib podpory a spolupráce (Jeřábek, 2004, str. 103).  

 

3.4. Vyřazení politických konkurentů 
 

Po odstranění Ústavního soudního dvora a postupném omezování moci obecných soudů 

se Dollfussova vláda zaměřila na odstranění konkurenčních politických subjektů. 

Vyloučení politických stran mělo za následek změnu rozložení politických sil v zemi. 

První přišli na řadu komunisté a nacisté, jejichž strany byly zakázány již v květnu resp. 

červnu 1933. Největší nebezpečí však představovala nejsilnější opoziční strana, tedy 

sociální demokracie. Vůči ní zvolila vláda nikoliv frontální útok, ale už dříve 

osvědčenou „salámovou metodou“ ji postupně zbavovala vlivu a moci. Jako první byl 

odstraněn resp. zakázán a rozpuštěn Schutzbund, pak následovaly čistky mezi 

sociálnědemokratickými předáky zastávajícími pozice v dělnických organizacích či 

veřejné funkce (Tálos, 2001, str. 152). Vláda postupně oklešťovala také práva 

organizací napojených na sociální demokracii. Sama sociální demokracie vládě situaci 

značně ulehčila, neboť nebyla schopná se účinně bránit nebo dokonce přejít do 

ofenzívy. Oslabovala ji totiž mj. skutečnost, že sociální demokraté nebyli jednotní. Část 

strany okolo Otto Bauera chtěla stále vyčkávat na další kroky Dollfussovy vlády a sama 

nic rozhodného na obranu demokracie nepodnikala. Zcela jinak ale jednal např. 

vídeňský starosta Karl Seitz
67

, jenž jen několik dní před únorovými událostmi prohlásil: 

„Když Dollfuss nezanechá pronásledování a přistoupí k rozhodující fázi, nebude 

sociální demokracie čekat a dojde k občanské válce. Neboť my jsme jiní socialisté než ti 

v Německu, my máme vychování bojovníků“ (Jeřábek, 2004, str. 111). Rozkol uvnitř 

strany měl zhoubné následky, skupina kolem Otto Bauera byla k vládě vstřícná a stále 

se s ní snažila navázat kontakt. Bauer dokonce označil stavovský režim za přijatelný. 

Tato vstřícná politika předsednictva strany vůči vládě, která ve skutečnosti o žádnou 

oficiální koalici neměla zájem, vedla k vnitřnímu rozkladu strany. Řadoví členové 
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 Karl Josef Seitz (4. září 1869 – 3. února 1950) byl rakouský politik, poslanec, předseda sociálně 

demokratické strany, prezident Národní rady a starosta Vídně.  
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sociální demokracie byli v převážné většině odhodlaní a připravení k vojenské 

konfrontaci a stále čekali na povel k ozbrojenému boji, který však nepřicházel (Jeřábek, 

2004, stránky 112–113). K opravdovému odporu se sociální demokraté odhodlali až na 

počátku roku 1934, kdy už byla jejich situace beznadějná a případná ozbrojená 

konfrontace předem prohraná. 

 

3.5. Občanská válka 
 

Ozbrojený odpor, který vypukl 12. února 1934, nebyl ani revolucí, ani vypočítaným 

pokusem o převrat, spíš šlo o spontánní výbuch hněvu a odporu v tehdy již zřejmě 

bezvýchodné situaci. Došlo k němu takto: Dne 8. února 1934 proběhlo několik razií ve 

stranických kancelářích sociálních demokratů. Byli také zatčeni přední vůdci 

rozpuštěného, ale v ilegalitě nadále působícího Schutzbundu. O tři dny později pronesl 

ministr obrany a zároveň předák vídeňského Heimwehru Fey
68

 řeč, která vstoupila do 

dějin kvůli jedné jediné větě: „Zítra se pustíme do práce a odvedeme ji pořádně
69

“ 

(Meysels, 1992, str. 62). Ještě téhož dne hlásil vůdce hornorakouských sociálních 

demokratů Richard Bernaschek do vídeňské stranické centrály, že má informace o tom, 

že vláda chystá 12. února razii v sídle strany v Linci. Současně také prohlásil, že této 

razii bude čelit se zbraní v ruce. Otto Bauer a ostatní straničtí bosové se ho snažili 

přesvědčit, aby od ozbrojené konfrontace s vládní přesilou ustoupil.  Bernaschekova 

trpělivost však už byla ze stálého ustupování a kapitulování u konce, a když pak 

policisté následujícího dne opravdu vnikli do stranického sídla v Linci, odpověděli 

sociální demokraté střelbou (Meysels, 1992, stránky 62–63). Boje se rozhořely také ve 

Vídni, Štýru, Wiener Neustadtu, St. Pöltenu, Kapfenbergu a dalších převážně 

průmyslových centrech země. Kancléř Dollfuss dal rozkaz armádě a policii, aby 

nepokoje zpacifikovaly. Do bojů zasáhl i Heimwehr, pochopitelně na straně exekutivy. 

Po několika dnech tvrdých střetů nakonec Schutzbund podlehl obrovské přesile a 

kapituloval. Dne 15. února 1934 občanská válka skončila. Podle jednoho z mnoha 

odhadů padlo na straně exekutivy 47 vojáků a policistů, další desítky byly zraněny. 
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 Emil Fey (23. března 1886 – 16. Března 1938) byl major rakouské C. k. armády, vůdce polovojenské 

organizace Heimwehr a významný politik rakouské první republiky. 
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 „Wir werden morgen an die Arbeit gehen und ganze Arbeit leisten.“  
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Nesrovnatelně větší počet mrtvých byl na druhé straně. Především vídeňský 

Schutzbund, který se bránil nejusilovněji a k jehož pacifikaci musela být dokonce 

použita artilerie, zaznamenal obrovské ztráty na životech, údajně více než 1000 

mrtvých. Životem zaplatilo také 109 civilistů (Dusek, Weinzierl, & Pelinka, 1995, str. 

226–227). Někteří členové vídeňského Schutzbundu doufali v ozbrojenou intervenci 

Československa, což se však ukázalo jako zcela nereálná představa. Pražská vláda sice 

se sociálními demokraty sympatizovala, ale na intervenci nikdy nepomyslela. 

Československo však alespoň poskytlo útočiště Ottovi Bauerovi a Juliu Deutschovi. 

Jejich odchod byl rakouskou vládní propagandou prezentován jako zrada sociálně 

demokratických vůdců, kteří nechali své lidi na pospas osudu (Meysels, 1992, str. 63). 

Následky byly pro rakouskou levici katastrofální. Celkem 9 vůdců Schutzbundu bylo 

odsouzeno k smrti a popraveno, dalších 6 sociálních demokratů bylo zastřeleno 

vojskem. Toto justiční zakončení konfliktu bylo plně v rukou ministra Kurta von 

Schuschnigga a patří ke stinným stránkám režimu kancléře Dollfusse.  Sociálně 

demokratická strana se sama rozpustila již během bojů a její přední členové byli 

uvězněni, pokud se jim jako Deutschovi a Bauerovi nepodařilo včas uprchnout. 

Vídeňský starosta, sociální demokrat Seitz, byl nahrazen vládním komisařem. Všichni 

sociální demokraté byli odvoláni z vedoucích pozic, ať už na spolkové, zemské, nebo 

obecní úrovni. Také všechny mandáty sociálních demokratů byly anulovány, a 

odborové organizace napojené na stranu byly rozpuštěny a nahrazeny jednotnými 

odbory s dosazenými funkcionáři. Tento rázný zásah rakouské vlády ocenil Mussolini a 

17. března došlo k uzavření tzv. Římských protokolů o hospodářské a politické 

spolupráci Itálie, Rakouska a Maďarska. Zároveň v nich byla také potvrzena nezávislost 

Rakouska (Dusek, Weinzierl, & Pelinka, 1995, str. 227).  

Otázka, kdo nese vinu za únorové krveprolití, není dodnes jednoznačně zodpovězena. 

Šlo o provokaci vlády a Heimwehru, podněcovanou Mussoliniho Itálií, nebo o legitimní 

zásah proti ilegální ozbrojené formaci? Rozdílné interpretace událostí z počátku roku 

1934 jasně ukazují, o jak kontroverzní téma se dodnes jedná. Spory uvnitř rakouské 

společnosti měly strukturální kořeny sahající až ke vzniku rakouské republiky v roce 

1918 a ozbrojená konfrontace byla důsledkem neřešení sociálních a politických sporů. 

Kancléř Dollfuss čelil nátlaku italského spojence, aby se co možná nejrázněji vypořádal 

s levicovou domácí opozicí. Ozbrojený odpor části rakouských dělníků lze také jen 

částečně považovat za povstání vedené sociálními demokraty. Martin Jeřábek tvrdí, že 
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povstání nelze označit za sociálně demokratické, neboť chyběly nejen masy, ale i 

podstatná část Schutzbundu. „Z etického hlediska byla revolta Schutzbundu heroickým 

bojem, který bránil principy navzdory tomu, že byl odsouzen k porážce. Takové 

rozhodnutí a odvahu lze pochopit jen v kontextu tragického roku 1934.“ (Jeřábek, 2004, 

str. 121). Boj neprobíhal podle připraveného plánu a nebyl organizovaný. Jako takový 

byl předem odsouzen k nezdaru.  

Přestože z konfrontace vyšla vítězně Dollfussova vláda, nedosáhla trvalého vítězství ani 

nastolení klidu v zemi. Nejvíce posílení z občanské války dvou silných konkurentů vyšli 

nacisté, kteří zůstali během konfliktu neutrální. Dollfussově vládě se nepodařilo přimět 

dělníky ke spolupráci. Naopak velká část z nich podlehla nacistické propagandě a po 

únorových událostech přešla na stranu nacistů. Při nacistickém puči v létě 1934 pak 

bojovali proti vládě (Jeřábek, 2004, str. 1 

 

3.6. Nová ústava stavovského státu 

Ani ne deset týdnů po porážce sociálních demokratů vyhlásila vláda novou ústavu. 

Zajímavostí je, že ústava byla vyhlášena dvakrát, a to v identickém znění. Poprvé byla 

vydána na základě KWEG dne 24. 4. 1934. Tento postup plně odpovídal dosavadnímu 

vládnímu kurzu. Problémem však byla zjevná protiústavnost, neboť byl překročen nejen 

formální, ale i obsahový rámec KWEG. Tento speciální zákon totiž nezmocňoval vládu 

k vydání zcela nové ústavy. Dále byl postup vlády v rozporu s čl. 44 odst. 2 ústavy, 

který vyžadoval schválení nové ústavy v lidovém referendu. Proto také vláda vydala 

ústavu podruhé a snažila se tak překonat ústavně-právní rozpory. Zdání ústavní 

kontinuity měl dodat nový zmocňovací zákon. Za tím účelem byla svolána Národní 

rada, respektive to, co z ní zbylo po odebrání všech sociálně demokratických mandátů, a 

ta ještě v dubnu 1934 nový zmocňovací zákon schválila. Jeho obsahem bylo zejména 

zrušení čl. 44 odst. 2 ústavy a tudíž odstranění povinnosti dát novou ústavu schválit 

v referendu, dále pak zmocnění spolkového prezidenta k opětovnému vyhlášení ústavy, 

rozpuštění Národní a Spolkové rady a přenesení jejich pravomocí na spolkovou vládu, a 

to včetně ústavního zákonodárství (Brauneder & Lachmayer, 1992, str. 234). Díky tomu 

mohla být dne 1. 5. 1934 (znovu) vyhlášena nová rakouská ústava, která znamenala 
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přerušení právní kontinuity. Předpokládala vznik celé řady stavovských zastupitelských 

orgánů, což ale v praxi nebylo nikdy zcela realizováno (Pelinka P., 2005, str. 30).  

Charakteristickým rysem nové ústavy je autoritativní princip. Volby jsou nahrazeny 

jmenováním kandidátů, kteří jsou vybíráni různými orgány a nikoliv lidem. Dělba moci 

je nahrazena sloučením legislativy a exekutivy v jedno. Autoritativní prvky jsou alespoň 

dle litery ústavy korigovány zachováním platnosti základních práv, principem právního 

státu (čl. 9), (oslabeným) federalismem a nezávislostí justice. Zvláštní důraz je kladen 

na náboženský (katolický) fundament ústavy, což je vidět již v preambuli, kde se 

dočteme, že veškerá moc je odvozena od Boha. V praxi se nakonec realizovaly zejména 

prvky autoritativní, méně pak už prvky stavovské. Budování stavovských organizací se 

nakonec omezilo pouze na oblasti lesnictví, zemědělství a veřejných služeb. Ústavní 

realitu značně ovlivnilo přijetí dalšího právního dokumentu, a to tzv. přechodného 

ústavního zákona
70

 (V-ÜG) z roku 1934. „Přechodná“ ustanovení této normy nebyla 

časově omezena a podobně jako předtím KWEG do značné míry ovlivňovala ústavní 

realitu. Rozhodující moc tak stále pevně držela v rukou vláda, a to včetně legislativní 

pravomoci i v oblasti ústavního zákonodárství. Místo obsazování orgánů skrze 

stavovské organizace byli jejich členové jmenováni spolkovým prezidentem na návrh 

kancléře, funkční období spolkového prezidenta bylo prodlouženo, aniž by proběhly 

nové volby, nezávislost justice byla dočasně výrazně omezena, neboť soudci mohli být 

přechodně přemístěni i odvoláni. V podobném duchu došlo i k negaci federalismu a 

obecní samosprávy. Členové zemských vlád i zemský předseda mohli být z vůle 

kancléře kdykoliv odvoláni, stejně tak starostové obcí (Brauneder & Lachmayer, 1992, 

str. 235–236). 

Také vztah mezi státem a církví doznal významných změn. Dochází k opuštění 

konceptu sekulárního státu ve prospěch náboženství. Místo rovnoprávnosti a 

spravedlivého nakládání se všemi uznanými církvemi a náboženskými organizacemi je 

jednoznačně upřednostňována církev katolická. Postavení katolické církve v zemi určil 

konkordát mezi svatým stolcem a Rakouskem ze dne 5. 6. 1933, který vešel v platnost 

spolu s ústavou 1. 5. 1934. Spojení církve a státu tak nápadně připomíná období 

neoabsolutismu po uzavření konkordátu v roce 1855. Katolická církev výslovně 

podpořila autoritativní podobu státu, jenž se v její prospěch vzdal části svých pravomocí 
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(Brauneder & Lachmayer, 1992, str. 236). Den přijetí nové ústavy 1. 5. 1934 je 

oslavován jako „Den nového Rakouska“.  “Nové“ Rakousko se i dle litery ústavy 

považuje za německý stát. To se posléze výrazně projevilo v tzv. červencové dohodě 

uzavřené v roce 1936, kdy Německo uznalo nezávislost Rakouska a Rakousko se na 

oplátku zavázalo vést politiku, odpovídající německému charakteru Rakouska 

(Brauneder & Lachmayer, 1992, str. 236).  

Konečnou podobu ústavního pořádku tedy určuje ústava z roku 1934, dále zmocňovací 

zákon z téhož roku, přechodný ústavní zákon, konkordát z roku 1933 a nadále také 

některá ustanovení smlouvy ze St. Germain týkající se práv národnostních menšin. Na 

rozdíl od všech ostatních rakouských ústav obsahuje ústava z roku 1934 preambuli: „Ve 

jménu Boha všemohoucího, z něhož vychází veškeré právo, získává rakouský lid pro 

svůj křesťanský, německý a stavovský spolkový stát, tuto ústavu.“
71

 Ústava sice obsahuje 

katalog základních práv (čl. 15–33), ale možnosti státních zásahů jsou značně široké, 

dokonce je možná i suspenzace jednotlivých základních práv (čl. 147, odst. 7). Mezi 

kompetence spolkové vlády patří podle čl. 34 zákonodárství a správa a v taxativně 

vymezených oblastech také rámcové zákonodárství (čl. 36). Samostatně je upravena 

oblast školství (čl. 37).  

Z následujícího stručného přehledu jsou patrny hlavní změny, které do zákonodárství, 

správy, do postavení jednotlivých spolkových zemí a do justice zavádí nová ústava. 

3.6.1. Zákonodárství 

V této oblasti najdeme nejvíce změn, neboť orgány lidem volené a lid zastupující jsou 

nahrazeny jinými orgány. Mnohem větší důraz než dosud je kladen na mimořádné 

zákonodárství, jehož využití je usnadněno (Brauneder & Lachmayer, 1992, str. 239). 

Velmi zřetelné jsou i změny v oblasti řádného zákonodárství, kde je zvolena zcela nová 

cesta. Procesu řádného zákonodárství se účastní několik poradních a jeden rozhodovací, 

tedy nejdůležitější orgán.  
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Úkolem poradních orgánů je vypracovávat odborné posudky k návrhům zákonů a plnit 

tak roli znaleckých grémií. Poradními orgány jsou: 

Státní rada (Staatsrat) 

Má se vyjadřovat k tomu, zda návrh zákona odpovídá požadavkům státní svrchovanosti 

a obecného blaha (čl. 61, odst. 6).
72

 Členy Státní rady jmenuje spolkový prezident se 

souhlasem kancléře na dobu deseti let. Podle ústavy to mají být zasloužilí, charakterní 

občané, u nichž je dle jejich dosavadního vystupování a dosavadní práce možné 

očekávat plné pochopení pro potřeby a úkoly státu (čl. 46).  

Spolková kulturní rada (Bundeskulturrat) 

Ta dává znalecké posudky k návrhům zákonů z hlediska kulturních zájmů (čl. 61, odst. 

6). Skládá se z 30–40 zástupců zákonem uznaných církví, náboženských organizací, 

školství a zástupců z oblasti vědy a umění (čl. 47).  

Spolková hospodářská rada (Bundeswirtschaftsrat) 

Jejím úkolem je posuzovat návrhy zákonů z hlediska hospodářských zájmů (čl. 61, odst. 

6). Tento orgán mají obsadit v počtu od sedmdesáti do osmdesáti zástupci hlavních 

stavovských skupin – zemědělství a lesnictví, průmyslu a hornictví, živnostníků, 

obchodu a dopravy, bankovního průmyslu a pojišťovnictví, svobodných povolání a 

veřejné služby (čl. 48).  

Zemská rada (Länderrat) 

 Má zastupovat zájmy jednotlivých spolkových zemí (čl. 61, odst. 6). Na rozdíl od 

Spolkové rady podle ústavy z r. 1920 jsou v ní nyní všechny spolkové země zastoupeny 

stejným počtem členů (čl. 49). 

Jediným orgánem, který má právo rozhodovat, je 

Spolkový sněm (Bundestag) 

 V Bundestagu se hlasuje o přijetí nebo zamítnutí nezměněného návrhu zákona. To 

znamená, že se zde nevede ani rozprava, ani nemůže dojít ke změně návrhu. Tento 

orgán také (ex post) schvaluje případná mimořádná nařízení se silou zákona, nemá však 
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právo vlastní zákonodárné iniciativy. Spolkový sněm tvoří členové poradních orgánů, 

kteří jsou do něho voleni v následujícím počtu: 20 ze Státní rady, 10 ze Spolkové 

kulturní rady, 20 ze Spolkové hospodářské rady a 9 ze Zemské rady. 

Právo zákonodárné iniciativy náleží pouze spolkové vládě, která sice své návrhy posílá 

k posouzení poradním orgánům, jejich závěry však pro ni nejsou závazné. Po vyjádření 

poradních orgánů předkládá vláda návrh Spolkovému sněmu. V případě, že Spolkový 

sněm návrh zákona zamítne, může ho vláda prostřednictvím prezidenta předložit 

lidovému hlasování, jež může Spolkový sněm přehlasovat. V tomto směru má tedy 

přímý plebiscitní způsob rozhodování o zákonech větší sílu než nepřímý parlamentní 

(Brauneder & Lachmayer, 1987, str. 240).  

Vedle řádného zákonodárství připouští ústava nejen již zmíněnou možnost plebiscitu, 

ale i další mimořádné možnosti, konkrétně nařízení vlády na základě zmocňovacího 

zákona z roku 1934. Dále ústava zmiňuje právo spolkové vlády a spolkového prezidenta 

vydávat v taxativně
73

 uvedených případech nouze nařízení se silou zákona. Tato 

nařízení mají omezenou platnost maximálně na tři roky a musí být neprodleně po 

vydání předloženy Spolkovému sněmu ke schválení (Brauneder & Lachmayer, 1987, 

str. 240–241). 

3.6.2. Správa 

Podle nové ústavy došlo k řadě změn zejména při ustavování jednotlivých správních 

orgánů. 

Spolkový prezident 

Zcela nově je upravena volba hlavy státu. Spolkový prezident má být volen starosty 

všech obcí, což vypovídá o jasné dominanci zemského konzervativního elementu. 

Fakticky však tato volba nikdy neproběhla a vše zůstalo pouze na papíře, neboť funkční 

období prezidenta Miklase bylo prodlouženo přechodným ústavním zákonem z roku 

1934 (Brauneder & Lachmayer, 1987, str. 241). Kromě toho, že Spolkový prezident 

ztratil logicky veškeré pravomoci týkající se zaniklé Národní rady, už také nejmenuje 

soudce Spolkového ústavního dvora ani soudce Správního soudu. Místo toho jmenuje 
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soudce Spolkového soudu a zcela nově má pravomoc jmenovat členy Státní rady. 

Prodloužení jeho funkčního období z předchozích šesti
74

 na sedm let, jeho nové 

samostatné kompetence a absolutní neodpovědnost zdánlivě vypovídají o výrazném 

posílení moci prezidenta. Ústavní realita však tuto tezi vyvrací a naopak jednoznačně 

staví prezidenta až na druhou kolej za spolkovou vládu. 

Spolková vláda 

Postavení Spolkové vlády bylo ze všech správních orgánů posíleno nejvíce. Je 

jmenována prezidentem a stojí v čele exekutivní moci. Její kompetence se rozšířily, 

podle čl. 34 k nim patří zákonodárství a správa, a také rámcové zákonodárství (čl. 36) 

v taxativně vymezených oblastech. Kromě toho z ústavy zmizela politická odpovědnost 

vlády vůči parlamentu. Dochází i k posílení významu a pravomocí kancléře, což 

odpovídá autoritativnímu principu nové ústavy.   

Účetní dvůr 

 Působnost Účetního dvora zůstala víceméně zachována, je však silně připoután k vládě 

(čl. 158) a jeho prezidenta jmenuje Spolkový prezident. Pozice Účetního dvora se tak 

silně blíží postavení jeho předchůdce z doby před rokem 1918 (Brauneder & 

Lachmayer, 1987, str. 241).  

Profesní samospráva  

Papírově sice tvoří jeden z pilířů ústavy 1934, avšak realita tomu neodpovídala. 

Dosavadní organizace profesních komor doznávají řadu změn v neprospěch 

samosprávy, nebo jsou nahrazeny jinými organizacemi. Profesní samospráva jako celek 

tvoří (v údajně stavovském státě!) jen velmi nejasný a nepraktický model. Zůstává 

otázkou, zda se dá vůbec mluvit o samosprávě, když jsou volby nahrazeny jmenováním 

ve smyslu vůdcovského principu a je tím odstraněn jeden z podstatných prvků 

demokracie (Brauneder & Lachmayer, 1987, str. 242).  

Spolkové shromáždění 
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Kompetence tohoto orgánu, jejž tvořili členové všech poradních orgánů, zůstaly bez 

významných změn. 

3.6.3. Postavení spolkových zemí 

Přestože ústava proklamuje Spolkový stát, dochází k výraznému omezení kompetencí 

jednotlivých zemí. Nadále sice mají vlastní legislativu i správu, obě tyto oblasti se však 

dostávají do silné závislosti na centrální vládě a jednotlivé členské země se ocitají v 

téměř absolutně podřízeném postavení. Při práci na ústavě se skupina federalistů kolem 

ministra Endera
75

  musela sklonit před centralisty, ke kterým patřil především Engelbert 

Dollfuss (Brauneder & Lachmayer, 1987, str. 243). Oslabení právního postavení 

spolkových zemí lze demonstrovat na několika následujících ústavních změnách: 

Spolkový prezident nově jmenuje předsedu zemské vlády a ten pak sestavuje zemskou 

vládu, jíž jako jediné náleží zákonodárná iniciativa k zemským zákonům. Zemský sněm 

tak nejen nemá zákonodárnou iniciativu, ale k platnosti zemského zákona je navíc 

zapotřebí i souhlas spolkového kancléře. Zemská rada je pouze jedním ze čtyř 

poradních orgánů, a tedy mnohem méně významným politickým aktérem, než byla 

Spolková rada dle ústavy z roku 1920. Vídeň zcela ztrácí postavení samostatné země 

(Brauneder & Lachmayer, 1987, str. 243–244). Jednotlivé spolkové země přijaly nové 

ústavy, které se inspirovaly spolkovou ústavou, a tak se i ony vydaly na cestu 

autoritativního režimu. 

 3.6.4. Soudnictví  

Největší organizační změnu přinesla nová ústava v oblasti veřejného práva. Na místo 

zrušeného Ústavního a Správního soudu nastupuje Spolkový ústavní dvůr (čl. 163–180). 

Jinak v organizaci soudnictví k zásadním změnám nedochází. Vzhledem 

k autoritativnímu charakteru nového státu překvapí deklarovaná nezávislost soudců (čl. 

101), která je jedním z prvků liberálního právního státu. Mezi soudci však proběhly 

čistky a soudnictví bylo podřízeno vládní moci, byť ne explicitním zákonem, ale 

faktickým vlivem, který vláda měla a využívala (Balík, 2002, str. 4). Ani instituce 

státního zastupitelství nedoznala velkých změn a nadále je omezena pouze na oblast 

trestního práva.   
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3.7. Dollfussův režim a jeho opory 

Politická přeměna vedená Dollfussem měla sice podporu značné části rakouské 

společnosti, ale také byla výsledkem nátlaku ze strany fašistické Itálie. Mezi 

legitimizační zdroje rakouského režimu patřilo ideologické dědictví kontrarevolučního 

konzervatismu 19. století, který odmítal liberálně individualistickou koncepci stejně tak 

jako státní absolutismus. Velmi významnou oporou byla v této souvislosti 

„antiliberální, antikapitalistická a současně antietatistická odpověď katolické církve 

v sociálních encyklikách typu Rerum Novarum, Quadregesimo anno apod.“ (Balík, 

2002, str. 3). Nepřekvapí proto, že Římskokatolická církev měla po ustavení nového 

režimu mimořádně privilegované postavení, které bylo předurčeno proklamativním 

přihlášením Rakouska ke katolické víře a k sociálním encyklikám. Na základě 

uzavřeného konkordátu mezi Svatým stolcem a Rakouskem měla církev zastoupení ve 

spolkové kulturní radě a v zemských sněmech, a speciální legislativa znesnadňovala 

možnost vystoupení z církve.  

Nový režim a významné postavení církve v něm se projevilo i ve školské politice, kde 

dochází k návratu poměrů z období monarchie. V reakci na radikální dekonfesionalizaci 

školství z přelomu desátých a dvacátých let dvacátého století nastupuje nyní trend úplně 

opačný, tedy rekonfesionalizace. Ta se projevila například v odstranění „revoluční 

trosky“ (Tálos, 2001, str. 157) – tzv. Gloeckova výnosu
76

.  

Ještě další významný pilíř režimu bývá v literatuře často zmiňován. Byly to 

„ceremoniální systémové výstupy typu slavnostních shromáždění, vojenských přehlídek 

apod.“ (Balík, 2002, str. 3). Režim zde využíval kombinaci rakousko-uherského 

dědictví silné byrokraticko-militaristické mentality a katolického ducha barokní doby. 

Velkou pomoc a podporu si nový režim sliboval zejména od  Vaterländische Front.
77

 

(VF), která byla založena roku 1933, aby politicky podpořila nástup autoritativního 

režimu. V jejím čele stanul coby vůdce Engelbert Dollfuss. Struktura VF byla 

hierarchická a militaristická jako u fašistických stran, měl v ní platit neomezený 

vůdcovský princip. Chyběl jí však jednotící program. VF nebyla politickou stranou, 

požadovala od svých příslušníků pouze loajalitu k nezávislému, křesťanskému, 
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německému a stavovsky uspořádanému Rakousku. Do VF přešla velká část členů 

křesťanskosociální strany, která se nakonec sama rozpustila, ale i zde pnutí mezi 

křesťanskými sociály a členy Heimwehru přetrvávalo. V říjnu 1933 jmenoval Dollfuss 

Starhemberga zástupcem vůdce VF, čímž chtěl demonstrovat jednotu hnutí, která však 

v praxi neexistovala (Carsten, 1978, str. 220–221). O tom, že snaha vlády verbovat do 

VF loajální stoupence nového režimu selhala, vypovídá celá řada zpráv a výpovědí. 

V dubnu 1935 kritizoval jeden z vládních agentů tendenci nabírat co největší množství 

nových členů místo pečlivého výběru stoprocentně přesvědčených Rakušanů: 

„…mnoho členů, kteří ani nejsou stoupenci a představují nespolehlivou bandu. S těmito 

lidmi nelze bez potíží provést ani obecní volby, nemluvě o vytvoření politické vůle“ 

(Carsten, 1978, str. 222). V organizaci VF převažovala i přes údajný vůdcovský princip 

nejednotnost, roztříštěnost, konkurence a rivalita. Snažila se sjednotit různé organizace 

a směry, ale neměla žádné pevné základy a jednotnou politickou vůli (Carsten, 1978, 

str. 223). Snaha o „obnovu Rakouska“ sice navenek spojovala VF s ozbrojenými a 

profesními organizacemi, ale přitom si navzájem konkurovaly. Proto se jim nepodařilo 

významně se prosadit mezi mládeží, která inklinovala buď k nacismu, nebo k 

marxismu. Nejvýraznější tření v rámci VF měli na svědomí zástupci hnutí Heimwehr a 

křesťanských sociálů. Především Heimwehr viděl v VF pokračování v politice 

křesťansko-sociální strany, a tedy překážku při budování rakouského fašismu. Po smrti 

kancléře Dollfusse se Starhemberg stal dokonce vůdcem VF, ale i poté odmítal plné 

začlenění Heimwehru do VF, dokonce prohlásil: „Nedůvěřujete-li VF, tak já vaši 

nedůvěru sdílím (Carsten, 1978, str. 223). Heimwehr stále usiloval o hegemonii a 

odmítal se plně začlenit do VF, proto panovalo stále napětí mezi vůdci Heimwehru a 

vládou.  Střety však neexistovaly pouze na vrcholné úrovni, docházelo k nim i na úrovni 

zemí a obcí. Obzvlášť nepřátelsky se Heimwehr stavěl proti další ozbrojené organizaci 

– Ostmärkische Sturmscharen
78

 (OS).  Tuto organizaci založil počátkem třicátých let 

křesťansko-sociální politik a budoucí kancléř Dr. Schuschnigg s cílem omezit vliv 

Heimwehru. Vůdci Heimwehru považovali OS za stranickou gardu křesťanských 

sociálů a mezi oběma skupinami docházelo i k ozbrojeným srážkám. Počet členů obou 

organizací přitom výrazně rostl. Zatímco na konci roku 1933 vykazovaly OS zhruba 

15 000 členů a Heimwehr kolem 40–50 000, v dubnu 1934 již prvně jmenovaná 

organizace dosáhla počtu 22 000 členů a Heimwehr mezi 60 až 65 000 (Carsten, 1978, 
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str. 227). Tím však výčet ozbrojených aktérů nekončí. V rámci VF působila ještě další 

ozbrojená organizace – Freiheitsbund
79

, jenž byl militantní organizací oficiálních 

odborů, podporovanou odborovým křídlem bývalé Křesťansko-sociální strany. 

Vzhledem ke špatné hospodářské situaci, nízkému sociálnímu postavení dělníků a 

obrovské nezaměstnanosti byl Freiheitsbund naladěn spíše opozičně vůči vládě. 

Heimwehr byl v jeho očích ozbrojenou složkou hájící zájmy zaměstnavatelů, a tedy 

politickým soupeřem. Freiheitsbund byl silně antisemitský a jako takový si vysloužil 

pozornost a podporu řady vlivných německých nacistů.  

Je tedy zřejmé, že  Vaterländische Front rozhodně nebyla silnou a jednotnou fašistickou 

stranou, jež by byla spolehlivou oporou režimu. Byl to spíše podivný shluk profesních a 

paramilitárních skupin, které se v zásadních otázkách zcela rozcházely, jako například 

Heimwehr a křesťanští sociálové. Většinu času a energie tak VF vyplýtvala ve 

vzájemných sporech, půtkách i ozbrojených konfrontacích.  

Všeobecně se tvrdí, že ideologie stavovského státu obsahuje všechny elementy 

fašistické ideologie a že rakouský režim napodoboval italské a německé vzory zejména 

v oblasti propagandy a teroru (Carsten, 1978, str. 219). Je nesporné, že se mezi těmito 

režimy objevuje celá řada paralel, avšak také velké množství rozdílů. V Rakousku 

neexistovalo žádné masové fašistické hnutí, ani se zde nechopila moci fašistická strana. 

Vzhledem ke genezi nového režimu chybí v rakouském případě také prvek mobilizace, 

tak příznačný pro fašistické režimy. 

Kancléř Dollfuss se dostal k moci legální cestou a využil své pozice, aby provedl státní 

převrat shora. Dollfussova diktatura měla podporu křesťansko-sociální strany (jejíž 

poslanci svými hlasy schválili novou ústavu), katolické církve, byrokracie a velké části 

měšťanstva a šlechty. Jinými slovy řečeno – staré vládnoucí skupiny bránily své 

privilegované postavení proti hrozbě jak zleva, tak zprava. Heimwehr a strana 

křesťanských sociálů sice režim podporovaly, ale při jeho zrodu nesehrály zásadní roli. 

Pokus režimu o vytvoření jednotné masové základny pomocí  Vaterländische Front 

ztroskotal. Nepodařilo se mu překonat rozdílný charakter jeho jednotlivých 

podporovatelů. I přes vzletná hesla a přes to, jakým dojmem se snažil navenek působit, 

připomínal Dollfussův rakouský režim spíše tradiční pravicovou diktaturu, než 

fašistický systém (Carsten, 1978, str. 220).  Byl „zvláštním návratem k neoabsolutismu 
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poloviny 19. století, kdy nátlaková opatření byrokracie a exekutivy umlčovala všechny 

odpůrce absolutní monarchie a poražené revolucionáře z roku 1848“ (Carsten, 1978, 

str. 228–9). V Rakousku nedošlo k výrazné sociální změně ve společnosti ve smyslu 

nahrazení starých elit novými, tak jak se alespoň částečně stalo v Itálii a v Německu. I 

v tomto ohledu je více než sporné, zda lze rakouský režim označit za fašistický.  

 

3.8. Rakousko před nacistickým pučem 

Už od poloviny dvacátých let infikovala NSDAP Rakousko mentalitou, ideologií a 

metodami boje proti (Výmarské) republice.  Na počátku třicátých let, konkrétně 

v zemských volbách na jaře 1932, zaznamenali rakouští nacisté také první výrazné 

volební úspěchy. Situace se pro Rakousko dramaticky zhoršila, když v Německu 

nastoupil k moci Adolf Hitler a NSDAP, neboť se tím k domácímu konfliktu rakouské 

vlády a rakouské NSDAP připojil i zahraničněpolitický prvek vztahu Německa a 

Rakouska. Německá říše v Hitlerově pojetí počítala s tím, že bude zahrnovat všechny 

Němce, tedy i Rakušany. Po nástupu Hitlera k moci přešli na stranu nacistů jako první 

velkoněmci. Sociální demokraté se prozatímně zřekli požadavku připojení Rakouska k 

Německu a jejich vedení vydalo 13. května 1933 proklamaci: „Snažili jsme se o anšlus 

k Německu – připojení k fašistické káznici odmítáme…anšlus k svobodnému a mírovému 

Německu v budoucnu zůstává naším cílem…“ (Jeřábek, 2004, str. 135). V červnu 1933, 

poté co byla rakouská NSDAP zakázána a její organizace rozpuštěny, začíná otevřená 

válka mezi Dollfussovým a Hitlerovým režimem. Hitlerova ofenzíva proti Rakousku 

sestávala z řady opatření. Velmi účinný byl hospodářský nátlak, který spočíval 

v bojkotu rakouského exportu a zavedení již dříve zmíněné  Tausend-Mark-Sperre. 

Tisíce rakouských nacistů, zejména příslušníků SA, uprchlo přes hranice do Bavorska. 

Zde, v táboře Lechfeld nedaleko Augsburgu, se z nich stali příslušníci formace nazvané 

Österreichische Legion
80

. Dostalo se jim výcviku, získali výzbroj, a čekali na okamžik 

vpádu do Rakouska. Vedle těchto aktivit zahájila rakouská NSDAP za finanční a 

materiální podpory z Říše nevídanou propagandistickou ofenzivu. Nacisté rozšiřovali 

ilegální noviny a letáky, vyvěšovali vlajky s hákovým křížem, malovali symboly 

nacismu, ale také útočili bombami a ve velkém rozsahu páchali sabotáže.  Zahájili tak 

násilí, které zasáhlo bezmála celou zemi. Každý měsíc docházelo asi ke stovce útoků na 
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železnici, mosty, vládní budovy, veřejná prostranství i na shromáždění věřících. „Cílem 

bylo porazit rakouskou vládu a donutit ji k demisi. Součástí hrozeb se staly i atentáty na 

vládní představitele, ministry, vicekancléře i členy zemských vlád. Nebyl ušetřen ani 

kancléř Engelbert Dollfuss, který byl poprvé postřelen 3. října 1933“ (Jeřábek, 2004, 

str. 140). Ilegální nacistické letáky byly tištěny v Bavorsku a masově vyváženy do 

Rakouska. Často útočily na Dollfusse a jeho režim, nebo propagovaly a oslavovaly 

režim Hitlerův, jako např. leták s výzvou freiburského arcibiskupa Gröbera, jenž 

apeloval na rakouské katolíky, aby se spojili pod vedením Adolfa Hitlera (Carsten, 

1978, str. 231). Nedílnou součástí nacistické propagandy byl antisemitismus. Jeden 

z letáků přímo hlásal: „Žádný čestný muž si v Dollfussově Rakousku nemůže být jistý 

svou svobodou, neboť zemi ovládají židé“ (Carsten, 1978, str. 231). Ilegálně šířené 

noviny pak sdělovaly (nikoliv zcela nepravdivě), že vláda vyhlásila stavovský stát, ale 

stavy chybějí, a nelze je vytvořit tak, že staří křesťansko-sociální předáci budou 

postaveni do jejich čela. Německý nacionalismus a antisemitismus dopadaly na úrodnou 

půdu, jak o tom svědčí slova knížete Starhemberga: „Nejnebezpečnější vstupní bránu do 

rakouské obranné fronty představuje antisemitismus…Všude se větří židovský vliv, a 

přestože ve VF není na žádné vedoucí pozici ani jeden žid, vídeňští měšťané si 

s naježenými vlasy v kavárnách vyprávějí o tom, že organizace je prolezlá židy, že 

nacisté nakonec mají pravdu, a že i v Rakousku je potřeba s židy něco udělat… “ 

(Carsten, 1978, str. 233). Antisemitismus nacházel kladnou odezvu především u 

řemeslníků, zatímco německý militarismus byl přijímán s nadšením válečnými 

veterány, důstojníky a nižší byrokracií.  

Síla rakouské NSDAP nebyla jejím nuceným rozpuštěním příliš dotčena. Podle 

vlastních údajů měla strana v době zákazu 68 500 členů a během následujících čtrnácti 

měsíců dokázala získat dalších 21 000, většinu z nich ve Vídni a Dolním Rakousku. Ale 

i tato strana byla zmítána vnitřními konflikty a bojem o moc. Politiku Říše vůči 

Rakousku měl koordinovat bývalý wiesbadenský komunista Theo Habicht, kterého 

Hitler jmenoval v roce 1931 do funkce generálního inspektora NSDAP v Rakousku. Do 

značné míry si tak konkuroval s místním rakouským vedením strany, reprezentovaným 
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Alfredem Prokschem
81

 a vídeňským gauleiterem
82

 Alfredem Eduardem Frauenfeldem
83

. 

Do boje o moc však promlouvali také místní vůdci SA a SS (Jeřábek, 2004, str. 137).  

3.8.1. Dollfussova obrana proti nacismu 

 

Sám kancléř Dollfuss patřil v mládí k aktivním členům německých nacionálních spolků 

a na počátku své politické dráhy byl zastáncem spojení obou německých států. Dokonce 

i v prvním roce svého kancléřství se snažil spolupracovat s vládami německých 

konzervativců Heinricha Brüninga a Franze von Papena. Na zasedání Národní rady dne 

27. května 1932 prohlásil: „Celý svět musí pochopit ... že jsme si jako samostatný 

německý stát vědomi nejužšího svazku a přátelství s Německou říší“ (Jeřábek, 2004, str. 

141). Jeho proněmecký postoj se však po nástupu Adolfa Hitlera změnil na zásadní a 

upřímný odpor k nacismu. Dollfuss se duchapřítomně a statečně Hitlerovi postavil, 

jenže většina rakouského obyvatelstva se cítila být příslušníky německého národa a 

povědomí vlastní národní identity v Rakousku téměř neexistovalo. Proto Dollfussova 

vláda přišla s tzv. Österreich-Ideologie, která pojímala rakouský lid jako zvláštní 

německý kmen. Místo velkoněmeckého smýšlení zdůrazňovala jakožto protipól 

všeněmeckého nacionalismu ideu „rakušanství“, které se vyznačuje svébytným 

životním způsobem a mentalitou. Univerzálním základem rakušanství bylo katolické 

náboženství. Rakousko tak nadále zůstávalo druhým samostatným německým státem, 

nyní se však prezentovalo jakožto „skutečné, lepší“ němectví (Jeřábek, 2004, str. 141–

142). Kníže Starhemberg společně s kancléřem Dollfussem se pokusili čelit rasismu a 

šovinismu nacistické Třetí říše pomocí myšlenky nezávislého křesťansko-

korporativního státu. Základní východisko bylo historické a opíralo se o dlouholetou 

habsburskou tradici Rakouska, jež nabízela celou řadu pozitivních vzorů. Byly 

zdůrazňovány ctnosti a kulturní vyspělost starého supranacionálního Rakouska v 

kontrastu s pruskou tradicí militarismu a protestantství frideriánského a 

bismarckovského Pruska, na jehož tradice navazovala Německá říše. Vídeň coby 

katolická bašta s univerzalistickým duchem byla prezentována jako protipól 

protestantského Berlína. Poslání Rakouska pramenilo z jeho alpské polohy, historické 
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83

 Alfred Eduard Frauenfeld (18. května 1898 – 10. května 1977) byl nacionálně socialistický politik, 
krajský předseda NSDAP ve Vídni a později generální komisař v Říšském komisariátu Ukrajina. 
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mentality Rakušanů a jejich blízkosti ke Slovanům z dob společné monarchie. 

Dollfussovo Rakousko mělo být pojítkem národů, a právě rakušanství mělo sbližovat 

národy a státy střední Evropy. Dollfuss i jeho nástupce v kancléřském úřadě chápali 

německý národ zejména ve smyslu kulturním. Po rozpadu habsburské monarchie mohlo 

být v Dollfussových očích právě Rakousko „ideálním prostředníkem mezi německou a 

evropskou kulturou“ (Jeřábek, 2004, str. 153–154). U příležitosti oslav osvobození 

Vídně od Turků se dne 14. května 1933 konalo masové shromáždění za účasti vlády a 

Heimwehru. Při této příležitosti pronesl Dollfuss řeč, kde mimo jiné také vyzdvihoval 

zásluhy velitele vídeňské obrany města v roce 1583 E. R. Starhemberga, předka 

spolkového vůdce Heimwehru knížete E. R. Starhemberga. Nacismus byl přirovnáván 

k tureckému pohanství, k Avarům a bolševikům. Rakousko mělo za úkol bránit 

klasickou kulturu a být ostrovem v moři pohanského „hnědého bolševismu“ a barbarství 

(Jeřábek, 2004, str. 143).  

 

3.9.  Nacistický puč 

Dne 25. června 1934 se v jednom curyšském hotelu sešel Habicht se synem rakouského 

ministra obrany Otto Wächterem
84

, s dalším vysoce postaveným nacistou Rudolfem 

Weydenhammerem a s velitelem ilegální vídeňské SS-Standarte 89 Fridolinem 

Glassem. Na tomto setkání se dohodli, že koncem července svrhnou vídeňskou vládu 

násilím. Wächter se stal odpovědným za politické a Glass za vojenské vedení puče. 

Weydenhammer navázal spojení s mnichovským zemským vedením a s Antonem 

Rintelenem
85

, bývalým křesťansko-sociálním zemským hejtmanem ve Štýrsku, jenž se 

měl stát novým kancléřem. Hlavní část vojenského převratu měla obstarat výše zmíněná 

vídeňská SS-Standarte 89 o síle 400 mužů. Habicht navázal spojení i s Hitlerem, který 

tak byl o plánech pučistů informován (Meysels, 1992, str. 85). Na dalším setkání 

pučistů 16. července v Mnichově byly navázány další důležité kontakty, mimo jiné 

s druhým mužem v hierarchii vídeňské policie Steinhäuslem
86

, kterému byla přislíbena 

funkce policejního šéfa rakouské metropole (této funkce se nakonec dočkal po anšlusu 

                                                           

84
 Otto Gustav Wächter  (8. července 1901–14. nebo 10. srpna 1949) byl rakouský právník a nacionálně 

socialistický politik a velitel SS. 
85

 Anton Rintelen (15. listopadu 1876– 28. ledna 1946) byl rakouský akademik, právník a politik, člen 
Rakouské křesťanskosociální strany a později nacista. 
86

 Otto Steinhäusl (10. března 1879–20. června 1940) byl rakouský policejní úředník. Po anšlusu se stal 
policejním prezidentem Vídně. 
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Rakouska), a také s vůdcem SA v Rakousku Hermannem Reschnym
87

. Během tohoto 

jednání došlo k rozšíření plánu pučistů. Kromě kancléřství měly být obsazeny i budovy 

vídeňského rozhlasu a telefonní centrály. Anton Rintelen dorazil 23. července do Vídně, 

ubytoval se v hotelu Imperial a ihned kontaktoval osobnosti, jež měly zasednout v jeho 

novém kabinetu. Jejich totožnost však nebyla nikdy zcela zjištěna (Meysels, 1992, str. 

86–87). V té době byla údajně rakouská exekutiva již o celém plánu pučistů 

informována. Plán násilného převratu byl nejen špatně připravený – historik Meysels 

dokonce říká, že v porovnání s plánem nacistických pučistů byl i atentát na arcivévodu 

Ferdinanda
88

 perfektně naplánován (Meysels, 1992, str. 84) – ale mezi pučisty bylo také 

mnoho zrádců. První zmínka o tom se objevila v memorandu maďarského vojenského 

atašé v Paříži po rozhovoru s jeho rakouským kolegou Lotharem Rendulicem
89

 

(pozdějším generálem Wehrmachtu), ve kterém se Rendulic zmínil o puči, při němž 

zahynou Dollfuss, Fey a jiní. Důrazného varování se rakouské vládě dostalo od velitele 

SA Reschnyho, jenž chtěl zkřížit plány svého konkurenta Habichta. Reschny prozradil 

úřadům jména všech hlavních pučistů, včetně jejich fotografií, krycích jmen a falešných 

pasů. Rakouské úřady však nadále zůstávaly absolutně nečinné. Dalším, kdo úřady 

varoval před hrozícím pučem, byl policejní inspektor Johann Dobler, jehož se jeden 

z jeho kolegů snažil pro puč získat. Ani ten však nedokázal vyburcovat rakouské úřady 

k akci. Dodnes není zcela objasněno, proč úřady nedokázaly pučisty zastavit. Podle 

historiků na tom měl velkou vinu zejména Fey, ale také státní sekretář pro bezpečnost 

Karwinsky
90

 a vídeňský policejní šéf Seydel
91

 (Meysels, 1992, str. 84–89). Martin 

Jeřábek i Lucian Meysels také upozorňují na to, že energický a rázný nový vicekancléř 

kníže Starhemberg, který by pravděpodobně byl schopen proti pučistům aktivně 

                                                           

87
 Hermann Reschny (15. června 1898–7. ledna 1971) byl rakouský politik (NSDAP) a velitel SA. 

88
 Atentát na Františka Ferdinanda d'Este, arcivévodu a následníka rakousko−uherského trůnu, byl 

spáchán 28. června 1914 v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny. Během vojenské přehlídky byl 
arcivévoda František Ferdinand napaden skupinou šesti atentátníků, jejichž vůdcem byl Danilo Ilić. 
František Ferdinand d'Este a jeho choť, Žofie Chotková, byli po předchozím nezdařeném bombovém 
útoku na kolonu vozů později na jiném místě zastřeleni srbským separatistou Gavrilo Principem. 
89

 Lothar Rendulic (25. října 1887 – 18. ledna 1971) byl rakouský důstojník chorvatského původu a 
generál Wehrmachtu. V roce 1948 byl za válečné zločiny odsouzen na 20 let do vězení, ale již v roce 
1951 byl propuštěn na svobodu. V letech 1957/1958 byl jedním z kandidátů na spolkového předsedu 
FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs/ Svobodná strana Rakouska).  
90

 Carl Freiherr von Karwinsky ( 17. září 1888–10. dubna 1958) byl důstojníkem C.k. armády a později 

rakouský politik.  

91
 Eugen Seydel (10. října 1879 – 5. března 1958) byl od 20. března 1933 až do 28. Září 1934 policejní 

prezident Vídně. V letech 1934-1935 byl také prezidentem Interpolu.  
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zasáhnout, pobýval v době puče v Itálii (Jeřábek, 2004, str. 149), (Meysels, 1992, str. 

89).  

Dopoledne dne 25. července zasedala Ministerská rada, když Emil Fey informoval 

Dollfusse o hrozícím nebezpečí. To už však zbývalo jen několik minut do chvíle, kdy 

pučisté z SS-Standarte 89 v nákladních autech vyrazili z tělocvičny německého klubu 

v sedmnáctém vídeňském okrsku směrem ke kancléřství. Vládu, resp. většinu jejích 

členů, zachránila rychlá reakce Dollfusse, jenž poradu ukončil a ministry poslal zpět do 

jejich úřadů. Taktéž dal zalarmovat vídeňskou posádku (Jeřábek, 2004, str. 149–151). 

Velmi nejasné bylo v těchto chvílích právě chování Emila Feye.  Podezření, že byl ve 

spojení s pučisty, vyvrátili sami nacisté. Zdá se však oprávněné předpokládat, že chtěl 

svůj informační náskok využít ve svůj prospěch a k nastartování svého raketového 

politického vzestupu. Fey totiž bez Dollfussova vědomí zalarmoval svůj vídeňský 

Heimwehr, s jehož pomocí chtěl zřejmě sám puč potlačit. Feyovi muži se však tou 

dobou nacházeli na cvičení, a rozkaz, aby dorazili do kancléřství, byl formulován velmi 

vágně. To mělo za následek, že do budovy kancléřství nakonec dorazil pouze velitel 

oddílu Heimwehru Polaczek-Wittek. Přestože ostraha již byla informována o hrozícím 

nebezpečí, nenapadlo nikoho zavřít těžkou bránu budovy. Tak se stalo, že pučisté mohli 

přesně v 12.55 dorazit v  pěti nákladních vozech do areálu kancléřství. Zesílená stráž 

v počtu 30 mužů bránila kancléřství s nenabitými zbraněmi, jelikož munice zůstala ve 

skladu. Během několika málo okamžiků tak byli tito „obránci“ přemoženi a odzbrojeni. 

Ve stejné době další skupina pučistů přepadla budovu vídeňského rozhlasu a donutila 

zaměstnance odvysílat následující zprávu: „Dollfussova vláda odstoupila. Vládní 

záležitosti přebírá Dr. Rintelen.“ (Meysels, 1992, str. 91).  Počet útočníků však byl 

nedostatečný a nepodařilo se jim obsadit celou budovu. Díky tomu se části zaměstnanců 

podařilo spojit s policií a s ostatními vysílači. Krátce nato policisté budovu rozhlasu 

osvobodili. K plánovanému útoku na telefonní centrálu nedošlo vůbec, neboť se u ní 

objevili pouze dva pučisté (Meysels, 1992, str. 91). Otto Planetta
92

, jenž vedl jednu 

skupinu pučistů, dostihl prchajícího kancléře a dvakrát ho střelil do krku. Major Fey 

padl do zajetí a kancléř Dollfuss pomalu umíral bez lékařské pomoci a bez kněze 

(Jeřábek, 2004, str. 151). Nezemřel však hned, odmítl požadavky rebelů a pověřil 

mladého Schuschnigga svým zastupováním. Proč zrovna jeho, není zcela jasné. 
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 Otto Planetta (2. srpna 1899 – 31. července 1934) byl rakouský nacionální socialista a atentátník. 
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Pravděpodobně ho umírající kancléř považoval za schopnějšího politika než ostatní 

ministry, kteří patřili ke staré gardě, a vicekancléř Starhemberg, jak již bylo řečeno, 

pobýval v té době v Itálii. Předmětem mnoha dohadů zůstává i další chování Emila 

Feye, jenž sice padl do rukou rebelů, ale jeho spolupráce s nimi výrazně přesahovala 

mez vynucené součinnosti. Po smrti Dollfusse se Fey snažil do funkce kancléře protlačit 

Rintelena a zároveň se všemožně snažil zastavit hrozící útok policie a Heimwehru proti 

rebelům v budově kancléřského úřadu. Pučistům dokonce Fey vyjednával volný odchod 

k německým hranicím (Meysels, 1992, str. 92–93).  

Neúspěch puče ve Vídni způsobil zejména fakt, že se k rebelům nepřipojila armáda a 

jednotky SA zůstaly pasivní. SA prezentovala puč jako samostatnou akci SS a dala od 

ní ostentativně ruce pryč. Napětí mezi vídeňskou SS a SA zcela nepochybně eskalovalo 

kvůli tzv. „Röhmovu puči“
93

 z 30. června 1934, kdy byla řada vůdců SA popravena 

právě jednotkami SS. Chování vídeňských SA bylo jednoznačnou pomstou za tyto 

události v Německu. Boje se však neomezily pouze na Vídeň. Povstání zachvátilo části 

Horního Rakouska, Solnohradska, ale zejména Korutany a Štýrsko, kde dosáhlo i 

některých úspěchů. Burgenland, Dolní Rakousko, Tyrolsko a Voralberg nebyly 

povstáním zasaženy vůbec. Vojsko, četnictvo a Heimwehr dokázali brzy využít svou 

početní převahu a lepší výzbroj a v několika málo dnech povstalce porazit. Dokonce i 

nacionálně-socialističtí důstojníci uposlechli jejich rozkazy a někteří z nich v boji i 

zahynuli. Jen ve Štýrsku zemřelo 88 lidí a dalších 164 bylo zraněno (Carsten, 1978, str. 

243–244). Ve večerních hodinách rebelové propustili z kancléřství asi 150 rukojmí, 

včetně Emila Feye, a prostřednictvím německého vyslance Rietha
94

 se vzdali policii. 

Volný odchod k německým hranicím měl být zaručen pouze za předpokladu, že nikdo 

nebude zraněn. Jenže kancléř Dollfuss byl mrtev, a tak začal 30. července s pučisty 

soud. Otto Planetta stanul před vojenským soudem a 31. července 1934 byl popraven. 

Anton Rintelen byl za velezradu odsouzen na doživotí (Jeřábek, 2004, str. 151). Avšak 

                                                           

93
 Röhm-Putsch (v české literatuře známý jako tzv. Noc dlouhých nožů) je označení pro jednorázovou 

akci, která proběhla v noci z 29. na 30. června 1934. Na příkaz Adolfa Hitlera byl zlikvidován velitelský 
sbor SA včetně jeho velitele a dávného Hitlerova spolubojovníka Ernsta Röhma a některých odpůrců 
nacistické vlády včetně dvou generálů Reichswehru a i vysoce postaveného důstojníka SS (Anton 
Freiherr von Hohberg und Buchwald). K popravám došlo mezi 30. červnem až 2. červencem po celém 
území Třetí říše, především však v mnichovské věznici Stadelheim a v kasárnách berlínských SS v 
Lichterfelde. 
94

 Kurt Heinrich Rieth (28. března 1881 Antverpy -  datum úmrtí není známo, po roce 1953) byl německý 
diplomat.  
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již v roce 1938 (před anšlusem) byl omilostněn a zemřel v roce 1946 v Grazu (Meysels, 

1992, str. 94).   

3.9.1. Důsledky puče 

Nacistický puč v Rakousku byl jediným opravdovým pokusem ze strany nacionálních 

socialistů o násilné svržení existující vlády, a dopadl katastrofálně. Největší podíl viny 

na jeho neúspěchu měla nejednotnost a neschopnost nacionálních socialistů, napětí mezi 

SA a SS, a taktéž mezi funkcionáři v Mnichově a těmi rakouskými. Celé povstání bylo 

nedostatečně připraveno a mělo k dispozici jen velmi málo mužů na to, aby mělo 

reálnou šanci na úspěch (Carsten, 1978, str. 247–248). 

Ani podle nejnovějších odborných prací není pochyb o tom, že Adolf Hitler byl o 

plánech pučistů dobře informován. Vydal dokonce instrukce, jež se týkaly přípravy a 

krytí invaze Österreichische Legion. Uvědomil si však zahraničně politické 

konsekvence, které Německu v případě aktivního zapojení do puče hrozily (Jeřábek, 

2004, str. 152–153). Mussolini byl totiž připraven a ochoten Rakousko vojensky 

podpořit, a již 24. července, tedy den před osudnými událostmi, posílil divize 

v Pustertalu u Brennerského průsmyku. Italští vojáci dostali rozkaz zasáhnout, pokud 

německá vojska překročí hranice Rakouska (Jeřábek, 2004, str. 152). Když se však 

ukázalo, že puč selhal, Adolf Hitler se od něj distancoval. Německo reagovala na 

neúspěch puče rozpuštěním Österreichische Legion, která byla připravena k invazi, a 

také uzavřením hranic s Rakouskem. Již 26. července dal Hitler zbavit funkce Theo 

Habichta a dal rozkaz zatknout všechny pučisty, kterým se podařilo prchnout do 

Německa, a dopravit je do koncentračního tábora Dachau. Další obětí se stal vyslanec 

Rieth. Své místo musel postoupit Franzi von Papenovi, jehož úkolem bylo připravit 

Rakousko na anšlus.  

Pozice rakouské exekutivy byla po porážce sociálních demokratů a nacistů nepochybně 

výrazně posílena. Vládě se v té době naskýtala jedna z posledních možností k tomu, aby 

nabídla smír sociální demokracii, aby se navrátila na cestu demokracie a postavila 

společnou frontu proti nacistické hrozbě. Avšak politika rakouské vlády zůstala nadále 

stejně nepřátelská vůči sociálním demokratům i nacistům. V důsledku toho vláda 

nedokázala získat většinu obyvatelstva na svou stranu a dostatečně tak politicky využít 

potenciál, který jí neúspěšný nacistický puč skýtal. Tragika rakouského modelu 

spočívala v dvojí negaci. Na jedné straně odmítání totality, na straně druhé odmítání 
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demokracie. Společné prvky, které rakouský režim sdílel s nacismem (antiliberalismus, 

antimarxismus), bránily Dollfussovi a později i Schuschniggovi rozhodnout se pro 

svobodu a demokracii místo pro autoritářství. Z dnešního pohledu se zdá, že jedinou 

šancí na záchranu nezávislosti Rakouska byla kromě domácího usmíření  alespoň s částí 

sociální demokracie také zahraniční politická orientace na západní liberální demokracie. 

Zároveň je však na místě připomenout, že rakouský kancléř Engelbert Dollfuss na rozdíl 

od převážné většiny tehdejších státníků již v roce 1933 jasně pochopil nebezpečí 

nacismu, odvážil se mu vzdorovat a promlouval v tomto duchu i ke svým 

spoluobčanům: „Apeluji na vás, abyste se jasně distancovali od nacistických metod a 

světového názoru, ze kterého podobné politické praktiky mohou pramenit. Proti těmto 

metodám se můžeme postavit pouze tak, že řekneme:“Jsem proti“. Kdo to tak říci 

nedokáže, je spoluvinen.“ (Jeřábek, 2004, str. 155). 

 

3.10. Rakousko v období vlády Kurta von Schuschnigga 

 

 
Kurt von Schuschnigg pocházel ze šlechtické rodiny, byl oddaným katolíkem a 

přesvědčeným monarchistou. Přestože byl v čele rakouského autoritativního režimu 

mnohem déle, zůstává trochu v pozadí svého předchůdce a jeho mučednického kultu. 

Na rozdíl od Dollfusse byl Schuschnigg byrokrat, čestný, ale politicky krátkozraký muž, 

jenž nerozpoznal včas potřebu rozšířit svou malou politickou základnu. Lze ho 

považovat za fanatického katolíka, jenž ještě mnohem více než Dollfuss lpěl na 

němectví a německé identitě, která pro něho představovala zásadní součást katolického 

stavovského státu. Proto když naplno vypukl rakousko-německý konflikt, ukázal se 

Schuschnigg málo odolným a byl k nacistům vstřícnější než bylo nutné. Kurt von 

Schuschnigg se zúčastnil první světové války, byl právníkem a poslancem křesťanských 

sociálů v Národní radě. V roce 1930 stál u založení Österreichische Sturmscharen 

jakožto protiváhy Heimwehru a od roku 1932 byl členem Dollfussovy vlády (Vocelka, 

2002, str. 294), (Bukey, 2001, str. 32–33). Nástupnictví Schuschnigga do pozice 

kancléře nebylo samozřejmé a jasné, ba spíše naopak. Rakouská veřejnost 

předpokládala, že Schuschnigg se úřadu ujal pouze dočasně, a že definitivně post 

nejdůležitějšího muže obsadí Starhemberg. Nástup Starhemberga by byl dokonce 

logičtější, neboť on byl druhým mužem Dollfussovy vlády, šéfem Heimwehru a také 
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chráněncem a osobním přítelem Mussoliniho. Rozhodnutí leželo v rukou prezidenta 

Miklase, jenž se k překvapení rakouské veřejnosti rozhodl pro Kurta von Schuschnigga. 

Tato jeho volba byla motivována nejen politicky, nýbrž i osobními důvody. 

Maloměšťáku Miklasovi byl kondotiér Starhemberg osobně silně nesympatický. Stará 

garda křesťanskosociálních politiků se především snažila zabránit tomu, aby v čele státu 

stanul někdo z Heimwehru. Jediným rozumným kandidátem se tudíž jevil Schuschnigg, 

jenž nakonec projevil dostatek iniciativy při potlačení nacistického puče (Meysels, 

1992, str. 99).  

3.10.1. Mocenský dualismus 1934–1936 

Post kancléře, za nějž z velké části vděčil vlivu starých křesťanských sociálů, 

nezaručoval Schuschniggovi automaticky postavení, které si dokázal získat Engelbert 

Dollfuss. Spíš lze hovořit o rozdělení moci a funkcí mezi dvojici Schuschnigg – 

Starhemberg. Schuschnigg coby kancléř měl na starosti vládní záležitosti a Starhemberg 

se vedle vicekancléře stal i nejvyšším vůdcem VF včetně jejích paramilitárních 

organizací. Období po roce 1934 tak nelze jednoduše zařadit jako období vlády Kurta 

von Schuschnigga, ale až do roku 1936 je vhodnější mluvit o dualismu moci. Není divu, 

že tato situace vedla k rozporům. Objevily se již na prvním zasedání vlády, která byla 

velmi heterogenní a každá skupina se snažila získat pro sebe co nejvíce pozic ve veřejné 

správě. Spory se rozhořely také mezi dvěma hlavními představilteli Heimwehru – 

Feyem a Starhembergem, z bývalých spolubojovníků se postupem času stali nepřátelé 

takřka na život a na smrt. 

Starhemberg zhodnotil svého nového šéfa či lépe řečeno partnera Schuschnigga 

následujícími slovy: „Ačkoliv jsme se oba od prvních dnů snažili nalézt k sobě cestu, 

nikdy jsme nedosáhli důvěrného vztahu, jenž by byl v následujících letech tolik 

potřebný. Myslím, že Schuschniggova uzavřenost pramenila z jeho ostýchavosti. 

Nesmělost a nedostatek sebedůvěry byly příčinou jeho váhavosti a ustrašenosti, kterou 

jsme na něm mohli pozorovat. Tato jeho ustrašenost měla za následek, že se bál všech 

jasných řešení. Pokud udělal krok doprava, pak ho ihned rychle vyrovnal krokem 

doleva“ (Meysels, 1992, str. 104). Jeho hodnocení však nebylo jen negativní, 

Starhemberg nacházel pro Schuschnigga i slova chvály: „Schuschnigg je výjimečně 

slušný muž ryzího smýšlení a zároveň čistý a slušný politik. Své pověření kancléřem 

považoval, stejně jako Dollfuss, za svou historickou misi“ (Meysels, 1992, str. 104). 
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Vnitřní situace Rakouska nebyla i přes hospodářské potíže bezvýchodná. Naopak 

v letech 1934–1935 byla opoziční hnutí zmítána kompetenčními spory a nacistický teror 

po nepodařeném puči dočasně ustal. Historik Everard Holtmann k tomu uvádí: „Soudem 

potvrzená vražda kancléře a z toho plynoucí mučednický bonus dával příležitost 

vyrovnat chronický deficit popularity vlasteneckého režimu“ (Meysels, 1992, str. 101). 

Vláda však těchto možností nevyužila, jednou – možná tou hlavní – příčinou bylo její 

složení. Naznačuje to jiný historik Gulick, jenž hodnotí první Schuschniggův kabinet 

slovy: „Všichni ministři byli aristokrati, fašisti, nebo oboje: čtyři šlechtici, čtyři 

křesťanští sociálové, čtyři muži Heimwehru“ (Meysels, 1992, str. 101). Schuschniggův 

kabinet tedy nevyužil období relativního klidu ke stabilizaci vlády a pokračoval v kurzu, 

který stanovil Dollfuss, což znamená, že v domácí politice se nadále opíral o Heimwehr, 

v zahraniční o Itálii, a spolupráci se sociální demokracií zavrhl. Navíc, jak již bylo 

řečeno, neomezovaly se spory ve vládě na konflikt mezi zástupci Heimwehru a starých 

křesťanských sociálů, nýbrž existovaly i v rámci Heimwehru jako takového, což 

nemohlo přispět ke stabilizaci režimu. Prvním jablkem sváru mezi Schuschniggem a 

Starhembergem se stala otázka organizace ozbrojených složek. Kancléř si byl vědom 

důležitosti spolkového vojska při obraně země a byl ochoten armádu posilovat i za cenu 

porušení mezinárodních závazků a omezení plynoucích pro Rakousko z mírové 

smlouvy v St. Germain. Kancléř Starhemberga velmi citelně zasáhl a oslabil zavedením 

všeobecní branné povinnosti a začleněním složek Heimwehru do armády. Druhým 

konfliktem mezi oběma muži se stal přístup k nacistům a socialistům. Starhemberg byl 

ostře proti Schuschniggovým vstřícným krokům, zejména proti amnestii týkající se 

zatčených v souvislosti s povstáními z roku 1934. A poslední významný spor mezi 

kancléřem a velitelem Vlastenecké fronty vznikl v otázce vztahu k monarchii. Když byl 

13. července roku 1935 modifikován tzv. Habsburský zákon z 3. dubna 1919, umožnily 

tyto právní úpravy různý výklad zákona. Zejména rakouské sousedy znervózňovaly 

časté legitimistické výstupy knížete Starhemberga. Schuschnigg však s restaurací 

monarchie nepočítal, jak prozradil i Mussolinimu v roce 1934: „Osobně smýšlím 

monarchisticky. Ale tato otázka není pro nás aktuální a nemůže být, pokud z hlediska 

zahraniční politiky ohrožuje trvání státu.“ (Jeřábek, 2004, str. 166). Rok 1936 přinesl 

rozhodnutí mocenského zápasu ve prospěch Schuschnigga. Itálie pomalu směřovala ke 

sblížení s Německem a Hitler razil strategii hospodářského připoutání Rakouska 

k Německu. Kancléř se nové situaci snažil přizpůsobit právě sbližováním s Německem, 

neboť byl přesvědčen, že jedině dohoda s Německem může zaručit Rakousku 
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samostatnost. Starhemberg byl ostře proti a v cestě k vyrovnání s Německem stálo i 

hnutí Heimwehr. V době Dollfussovy vlády byl Heimwehr klíčovým faktorem, neboť 

tato branná organizace poskytovala dobrovolníky pro boj vlády proti nacistům i 

socialistům, a také italská orientace hnutí byla v naprostém souladu s kurzem kancléře 

Dollfusse. Po nástupu Schuschnigga se situace změnila a Heimwehr se stal naopak 

faktorem destabilizujícím, jelikož konkuroval armádě a bránil centralizaci režimu. Hnutí 

bylo výrazně oslabeno politickým odklonem Itálie od Rakouska, v této době již 

nepotřeboval Mussolini Heimwehr jako garanta italského kurzu v rakouské vládě. 

Mussolini se nyní snažil odstranit všechny třecí plochy ve vztahu k Německu a tlačil 

Schuschnigga k dohodě s Hitlerem. V této chvíli se Heimwehr stává pro kancléře víc 

překážkou než oporou. Vnitrostátní situace, ale zejména zahraničních událostí z let 

1934–1936 vedly k vyřazení knížete Starhemberga z vlády a k jeho odchodu z politiky. 

Zavedení všeobecné branné povinnosti vyhlásil Schuschnigg 1. dubna 1936 a tím 

vyvrcholil a zároveň i skončil spor o osud paramilitárních složek. Všechny 

polovojenské ozbrojené formace byly sdruženy ve Vlastenecké frontě a výcvik převzala 

armáda. Již v roce 1935 byla v rámci Vlastenecké fronty spojením Heimwehru a dalších 

organizací vytvořena nová organizace  Freiwillige Miliz – Österreichische 

Heimatschutz
95

. Starhemberg nemohl příliš protestovat, neboť tato organizace nadále 

podléhala jeho velení jakožto spolkového vůdce VF. Svou vlastní ozbrojenou formaci 

Österreichische Sturmscharen přeměnil Schuschnigg v kulturní organizaci. Vítanou 

záminku pro definitivní odstranění politického konkurenta nabídl Schuschniggovi sám 

Starhemberg, když 13. května 1936 poslal blahopřejný telegram Mussolinimu, v němž 

oslavoval italský fašismus a gratuloval k dobytí Addis Abeby, což vyvolalo obrovskou 

bouři nevole u západních mocností. Příklon k Německu symbolizovaly i změny ve 

vládě. Do vlády se dostali dva noví „národně smýšlející“ ministři Edmund Glaise-

Horstenau
96

 a Guido Schmidt
97

. Funkce spolkového vůdce VF byla formálně sloučena 

s úřadem kancléře a politická kariéra knížete Starhemberga byla u konce. Za 

vzájemných konfliktů tedy vyšel vítězně Schuschnigg, což znamenalo politický obrat 

režimu směrem k vyrovnání s nacistickým sousedem, a tudíž i podstatnou modifikaci 

původního Dollfussova politického kurzu (Jeřábek, 2004, str. 166–168). Kam tato cesta 
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 Dobrovolné milice – rakouská domobrana. 

96
 Edmund Glaise-Horstenau (27. února 1882 – 20. července 1946) byl rakouským národní socialista, 

vojenský historik a publicista. 
97

 Guido Schmidt (15. ledna 1901 – 5. května 1957) byl rakouský diplomat a politik. 
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vede, se dalo vytušit, jak potvrzují slova Karla Rennera z roku 1936: „Vládnoucí režim 

nemá podporu občanského tábora, rolníků a není schopen získat dělnictvo… musí se 

spolehnout na armádu, policii a úředníky – tento aparát je nacionálněsocialistický a 

bude jím každým dnem ještě více.“ (Jeřábek, 2004, str. 168). Kancléři se tedy podařilo 

odstranit nejvážnějšího politického konkurenta a ukončit tak dvouletý mocenský 

dualismus. Mocenskou základnu svého režimu tím však nejen nerozšířil, ba naopak ji 

ještě více oslabil. Odstraněním Heimwehru si nezískal ani sociální demokraty, ani 

nacisty, jejichž společným hlavním nepřítelem byl rakouský autoritativní režim, nikoliv 

ozbrojené paramilitární organizace. Lze tedy oprávněně mluvit o Pyrrhově vítězství, 

neboť na domácí scéně Schuschnigg odstranil konkurenta, ale zároveň i spojence, a 

v oblasti zahraniční politiky pomalu ztrácel přízeň svého nejvlivnějšího ochránce 

Mussoliniho.  

3.10.2. Červencová dohoda 

Kancléř Schuschnigg se snažil posílit zahraničněpolitické postavení Rakouska. 

Paralelně k zahraniční orientaci na Itálii chtěl dosáhnout uznání stavovského režimu 

Západem a zeměmi Společnosti národů. Reputace Rakouska u západních demokracií 

však byla silně pošramocena únorovými událostmi 1934. Italská vojenská intervence 

v Habeši v polovině třicátých let pak přinesla další problém pro rakouskou politiku. 4. 

října 1935 rozhodla Společnost národů (SN) o zavedení hospodářských sankcí vůči Itálii 

kvůli porušení Charty SN. Tyto sankce postihovaly vývoz zbraní a vojensky důležitých 

surovin (vyjma ropy!) do Itálie a rovněž import italských produktů do členských zemí 

SN. Tím se Rakousko dostalo do velmi ožehavé situace, jelikož zájmy SN 

nekorespondovaly s jeho proitalskou politikou. Pokud by se Rakousko nezúčastnilo 

sankcí, znamenalo by to další ztrátu mezinárodní prestiže u Velké Británie a Francie.  

Na druhé straně bylo Rakousko svému jižnímu sousedovi vděčné za jeho postoj v létě 

1934 a rovněž rakouské hospodářství bylo silně provázané s italským. Rakouská vláda 

se nakonec rozhodla sankcí nezúčastnit, k čemuž přispěly zejména hospodářské důvody. 

Toto rozhodnutí vedlo nejen ke zhoršení vztahů se Západem, ale také ke zvýšení 

závislosti Rakouska na Itálii. Italská orientace prospívala rakouské nezávislosti za 

Dollfusse, když panoval zahraničněpolitický soulad mezi Francií, Velkou Británií a 

Itálií, jako tomu bylo v roce 1934, kdy se všechny mocnosti postavily na stranu 

nezávislého Rakouska. Ovšem v roce 1936 byla již zahraničněpolitická situace zcela 

jiná, neboť docházelo k prohlubování německo-italských vztahů. Italské angažmá 
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v Habeši a ve Španělsku přiblížilo Řím Berlínu, zatímco pomyslná vzdálenost 

k Londýnu a Paříži se zvětšovala. Ještě jedna možnost zbývala v roce 1936 kancléři 

Schuschniggovi, a to orientace na Československo a státy Malé dohody. V lednu 1936 

navštívil Schuschnigg Prahu a snažil se posílením kontaktů s Československem 

kompenzovat pokles zájmu Itálie o rakouskou nezávislost. Rakouský kancléř v Praze 

podtrhoval význam hospodářských a kulturních vazeb, ale politickým tématům se 

vyhýbal. Byl si totiž velmi dobře vědom toho, že případné spojenectví 

s Československem by znamenalo radikální obrat rakouské zahraniční politiky a 

definitivní odklon od Německa. Tady se však projevily osobní postoje kancléře 

Schuschnigga:  „Ani samotné Rakousko se nesmí nikdy octnout v zásadně protiněmecké 

frontě. Svazky krve, dějinného spojení a společných životních zvyků, ale též hospodářské 

nutnosti stály vždy proti tomu (von Schuschnigg, 1947, str. 262)“. Tato případná změna 

kurzu by měla nutně za následek i pluralizaci politického života a návrat 

k parlamentarismu, což však Schuschnigg rovněž odmítal. Schuschniggovo jednání 

v Praze zároveň zneklidnilo partnery Rakouska a signatáře Římských protokolů. 

Maďarská politika byla protičeskoslovensky zaměřená a rovněž v Bělehradě pozorovali 

rozhovory s velkou nedůvěrou, a tak tyto „námluvy“ skončily bez hmatatelného 

výsledku (Jeřábek, 2004, str. 169–173).  

Schuschnigg uvažoval již od roku 1935 o normalizaci vztahů s Německem, která by 

ulehčila zejména rakouskému hospodářství. Důvody, jež vedly kancléře k hledání modu 

vivendi s nacistickým Německem, je nutno hledat ve vnitřní slabosti stavovského státu, 

v osobních vlastnostech kancléře Schuschnigga a ve změněné mezinárodní situaci. 

Schuschniggovi se nepodařilo vybudovat vlastní silnou mocenskou základnu a 

Rakousko navíc trpělo velkými hospodářskými problémy. Mussolini již nebyl ochoten 

jít kvůli Rakousku do války s Německem a proto i on doporučoval Schuschniggovi 

bilaterální urovnání vzájemných vztahů.  

Německá a rakouská vláda uzavřely smlouvu 11. července 1936. Smlouva nevypadala 

na první pohled pro Rakousko nevýhodně. Německá říšská vláda uznala plnou 

svrchovanost Rakouska a také přiznala, že otázka národního socialismu je jeho vnitřní 

záležitostí. Rakousko se zase smluvně zavázalo, že se považuje za německý stát. Došlo 

k vyřešení některých sporů v oblasti hospodářství a němečtí turisté se pozvolna začali 

vracet do Rakouska, což bylo pro rakouskou ekonomiku životně důležité (Carsten, 

1978, str. 273–274). Ne všichni však byli z červencové dohody nadšeni, nedávno 
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propuštěný Starhemberg ji okomentoval slovy: „Zatímco Hitler touto úmluvou neposkytl 

Rakousku nic nového, pouze uznal stav nezávislosti Rakouska, beztak už existující, 

vzdalo se Rakousko svého práva kritizovat v novinách nacistické nepravosti; a tím vést 

boj proti nacistům“ (Jeřábek, 2004, str. 177). Dohoda obsahovala také tajnou klauzuli, 

v níž se Schuschnigg zavázal, že udělí velmi rozsáhlou amnestii rakouským nacistům, a 

dále k tomu, že přizve tzv. národní opozici k účasti na vládní politice Rakouska. Tímto 

bodem Schuschnigg de facto akceptoval a legalizoval nacistickou teroristickou politiku, 

vůči níž jeho předchůdce bojoval a zaplatil životem. Jediným německým ústupkem v 

uzavřené smlouvě bylo odstranění tzv. Tausend-Mark-Sperre. Schuschnigg musel 

obětovat řadu svých blízkých spolupracovníků, kteří se v předchozích letech příliš 

angažovali v boji proti nacismu. Kalkuloval přitom s tím, že se mu podaří vyřadit 

radikální nacisty pomocí spolupráce s nacionální opozicí. Jeho politika se však začala 

stávat stále více nepochopitelnou i pro jeho nejbližší spojence. V jednotlivých krocích 

byla sice sama o sobě většinou pragmatická, jako celek však vedla ke stále silnější 

politické i hospodářské závislosti na Německu. Martin Jeřábek mluví o osobní tragédii 

Schuschnigga, jenž sice proti uskutečnění anšlusu bojoval, avšak svými vyhýbavými 

postoji k pluralismu a odporem k demokracii mu de facto připravoval cestu (Jeřábek, 

2004, str. 180). 

3.10.3. Anšlus 

 

Anšlusem v úzkém slova smyslu se zpravidla míní vstup německého vojska do 

Rakouska dne 12. března 1938, spolkový ústavní zákon o znovusjednocení Rakouska s 

Německou říší
98

, odpovídající německý říšský zákon z 13. března 1938 a uchopení moci 

rakouskými nacisty 11./12. března 1938. Nacionálněsocialistické Německo se na anšlus 

Rakouska dlouhodobě připravovalo. Vedl ho k němu nejen nacionální sentiment, ale 

především politicko-mocenský kalkul. První – revoluční – fáze snahy o připojení 

Rakouska k Německu vyvrcholila neúspěšným povstáním v červenci roku 1934, které 

skončilo Hitlerovou vídeňskou porážkou, i když při něm byl zavražděn Kancléř 

Dollfuss. Červencová dohoda z roku 1936 odstartovala druhou fázi nacistických snah o 

anšlus, tentokrát fázi, kterou můžeme nazvat jako evoluční. Hlavním triumfem nacistů 

měla být tzv. národní opozice, která získala důvěru kancléře Schuschnigga, ale byla 

zároveň velmi úzce spjata s ilegálními nacionálněsocialistickými kruhy. V literatuře se 
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proto o letech 1936–1938 mluví jako o „anšlusu zevnitř“
99

. Reprezentanti této národní 

opozice úzce spolupracovali s domácím i zahraničním nacionálním socialismem, avšak i 

oni stáli zprvu o samostatné Rakousko, v případě anšlusu pak alespoň o to, aby 

z rakouské samostatnosti uhájili co možná nejvíce. Jejich přání a cíle však nebyly 

naplněny, stali se pouhými loutkami a užitečnými instrumenty německé zahraniční 

politiky. Červencová dohoda z roku 1936 značně ulehčila německou infiltraci na legální 

i ilegální úrovni. Amnestie znovu doplnila řady nacionálních socialistů, do té doby 

zakázané německé tiskoviny byly povoleny, stejně tak i Hitlerův „Mein Kampf“. 

Rozhlas, tisk, divadlo i film tak byly vystaveny podvratným aktivitám nacistů. 

Rakousko se krom toho velmi pomalu vzpamatovávalo z hospodářské krize, což byl 

další faktor, který oslaboval rezistenci rakouské společnosti vůči velkoněmeckým 

iluzím a nacionálnímu socialismu. Německo využívalo rakouské hospodářské slabosti a 

hospodářsko-politický tlak narůstal. Jedním z kroků této německé hospodářské ofenzívy 

bylo i rozhodnutí o redukci importu zboží z Rakouska o 40% k 1. listopadu 1937. 

Rovněž vývoj mezinárodních vztahů nepřál rakouské nezávislosti. Italsko-německé 

sblížení na počátku roku 1936 a následné uzavření osy Berlín – Řím z 25. října 1936 

znamenalo pro Rakousko velkou ránu. Zhruba od poloviny prosince 1937 se stalo 

Rakousko prioritou německé zahraniční politiky (Haas, 2001, str. 26–40). Na jednání 

11. února 1938 v Berchtesgadenu byl Schuschnigg vystaven enormnímu tlaku ze strany 

Hitlera, jenž mu několikrát nepokrytě vyhrožoval německou vojenskou intervencí. 

Kancléř se sice snažil čelit Hitlerovu nátlaku, leč bezúspěšně. Rakousko zcela 

kapitulovalo a přistoupilo na následující německé požadavky: vzájemné konzultace 

diplomatů v zahraničněpolitických otázkách, odstranění šéfa rakouského generálního 

štábu, výměnné programy pro důstojníky, zintenzivnění hospodářských vazeb, 

všeobecná amnestie pro nacionální socialisty a umožnění vstupu nacistů do VF a 

podobných organizací (Carsten, 1978, str. 288).  

Schuschnigg se však nechtěl vzdát bez boje a jeho řeč před Spolkovým shromážděním 

24. února 1938 byla plná patriotických výzev a hesel typu „Rotweissrot bis in den 

Tod“
100

. Vnitřní nestabilita rakouského režimu umožnila i perzekuovaným dělnickým 

hnutím získat určitý prostor. Schuschnigg dokonce 3. března přijal delegaci vídeňských 

dělníků a do některých funkcí VF byli v březnu 1938 začleněni někteří sociální 
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demokraté a dokonce i komunisté. Nakonec se Schuschnigg rozhodl vypsat plebiscit, 

který se měl konat 13. března a měl rozhodnout ve prospěch „svobodného a německého, 

nezávislého a sociálního, křesťanského a samostatného Rakouska. Pro mír a práci a 

rovnost všech, kteří se hlásí k lidu a vlasti“ (Haas, 2001, str. 42). Ilegální revoluční 

socialisté, komunisté, svobodné odbory a dokonce i trockisté vyzývali dělnictvo, aby 

hlasovalo pro. Kancléř počítal se zhruba tříčtvrtinovou podporou. 

Nacionálněsocialističtí aktivisté tehdy totiž zdaleka netvořili většinu populace 

(Kreissler, 1984, str. 68). Hitler byl rozhodnutý zabránit konání plebiscitu za každou 

cenu, proto uspíšil také plány na vojenské obsazení Rakouska. Rozkázal šéfovi 

generálního štábu německé armády, aby připravil plán invaze na 12. března 1938. Tím 

došlo ke kvalitativní změně německé politiky, nepřímý nátlak a relativní volnost 

národní opozice byly nahrazeny přímou německou vojenskou intervencí. Dne 11. 

března informoval Artur Seyss-Inquart
101

 a Glaise-Horstenau
102

 kancléře Schuschnigga, 

že Hitler požaduje, aby do poledne téhož dne byl plebiscit zrušen. Hitlerův požadavek 

byl splněn a současně kancléř podal demisi. O den později vytvořil Seyss-Inquart 

loutkovou vládu, a jakožto rakouský kancléř požádal německá vojska o pomoc při 

řešení napjaté vnitropolitické situace Rakouska. Německé jednotky pak opravdu 12. 

března vstoupily na rakouské území a následující den vyhlásil Adolf Hitler Rakousko 

Východní markou, jež se stala nedílnou součástí Říše. Tento krok si dal Hitler později 

potvrdit lidovým hlasováním, v němž 99,6% Rakušanů vyjádřilo svůj souhlas (Haas, 

2001, str. 47). De iure měl tedy autoritativní režim v Rakousko ještě třetího kancléře, a 

to Artura Seyss-Inquarta (byť jen po dobu jednoho dne). De facto však pět let trvající 

pokus o stavovský autoritativní stát skončil v okamžiku Schuschniggovy demise, neboť 

tento režim byl v Rakousku bytostně spjat s postavami svých budovatelů a představitelů 

Dollfusse a Schuschnigga (Balík, Středoevropské politické studie, 2002, str. 6).  
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Závěr 
 

Obsah předcházejících kapitol předkládané práce umožňuje odpovědět na otázky, 

položené v úvodu. 

První otázka se týká příčin pádu demokratické formy vlády v Rakousku. 

Je zřejmé, že při jejich hledání nevystačíme s monokauzálními teoriemi. Na rakouském 

vývoji od demokracie k autoritaritě se podílelo mnoho faktorů, které se vzájemně mohly 

různě ovlivňovat a stěží lze přesně určit, jaký byl jejich podíl na konečném výsledku. O 

významném vlivu některých okolností a zlomových okamžiků však není pochyb. 

Nepřehlédnutelné problémy a konflikty se objevují již při zrodu samostatné rakouské 

republiky. Patří k nim mj. celá řada strukturálních deficitů jak ve společnosti, tak ve 

státu. Rakousko vzniklo jako demokratická republika, aniž by ve společnosti panovala 

jednoznačná shoda na tom, že demokratická forma vlády a republikánská forma státního 

zřízení jsou pro zemi nejlepší variantou. Situaci do značné míry komplikovalo i to, že 

obyvatelé nově vzniklého státu se většinou považovali za Němce, zejména velkoněmci. 

Nejen rakouská politická scéna, ale i celá společnost byla velmi ostře rozdělena na tzv. 

tábory (táborová kultura) a tyto tábory byly vůči sobě naladěny silně konfrontačně 

s minimem prostoru pro vzájemný kompromis. Další neblahou okolností byly tehdejší 

ideové a ideologické trendy, které převládly jak na levici, tak na pravici. Ani jednu ze 

dvou nejsilnějších stran v meziválečném Rakousku nelze totiž zcela jednoznačně zařadit 

mezi demokratické. Rovněž fakt, že všechny relevantní společensko-politické formace 

disponovaly paramilitárními složkami a neváhaly je používat, stál v cestě uklidnění 

situace a stabilizaci demokracie v Rakousku.  

Kromě těchto od počátku se vlekoucích problémů se postupem času objevují další, které 

oslabovaly demokracii a otevíraly cestu autoritativnímu režimu.  V první řadě je nutno 

zmínit hospodářskou situaci Rakouska. Po první světové válce se Rakousko velmi těžce 

dostávalo z hospodářské krize, a když už se zdálo, že je rakouská ekonomika na dobré 

cestě, postihla zemi na konci dvacátých let další hospodářská krize, která pro ni měla 

fatální následky.  
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Neméně důležité byly zahraničně politické faktory. Během dvacátých a třicátých let 

došlo ke krizi parlamentarismu a demokracie takřka v celé Evropě. Zejména vývoj 

v sousední Itálii měl na Rakousko značný negativní dopad.  

To vše nahlodávalo dlouhodobě základy rakouského demokratického státu a otevíralo 

cestu pro nastolení autoritativního režimu. K tomuto trendu přispělo ještě mnoho 

dalších faktorů. Již tak napjatou situaci výrazně zhoršovaly zejména vzájemné osobní 

antipatie vůdců předních rakouských stran, nevraživost hraničící s nenávistí a 

neschopnost nalézt alespoň elementární shodu mezi hlavními proudy rakouské 

společnosti. Ke klidu nepřispívaly ani ozbrojené srážky. Příkladem mohou být události 

roku 1927. Výsledkem byl velmi výbušný koktejl a bylo jen otázkou času, kdy dojde 

k explozi. Všechny tyto skutečnosti do značné míry zpochybňují teze o zásadní vině 

Engelberta Dollfusse na pádu demokracie v Rakousku. Podle mého názoru se vývoj 

jako takový dlouhodobě od demokracie odkláněl. Situace se vyostřovala a na politické 

scéně nebyla ochota řešit ji dialogem nebo kompromisem. V této chvíli Dollfuss pouze 

využil (zneužil) možnosti zasadit demokracii a parlamentarismu poslední ránu.  

Ani konec samostatného Rakouska v březnu 1938 nepřišel jako blesk z čistého nebe, 

vývoj na domácí i zahraniční scéně k němu dlouhodobě směřoval. Zahraniční politika se 

vyvíjela nejpozději od roku 1936 pro Rakousko zvlášť nepříznivě. Země ztratila 

jediného spojence – Itálii a čelila obrovskému nátlaku ze strany svého většího a 

mocnějšího německého souseda. K definitivnímu pádu Rakouska však nemalou měrou 

přispěla také neschopnost představitelů tohoto křesťanského stavovského státu. Režim 

neměl pevné základy, měl minimální podporu obyvatel, a všechny pokusy o rozšíření 

jeho moci a popularity selhaly. Rakousko se ostře vymezovalo proti socialismu, 

parlamentarismu i nacismu a nezbylo mu nic, o co by se mohlo opřít.  

V souvislosti s vývojem Rakouska od demokracie k autoritarismu si zaslouží pozornost 

také to, jakou úlohu sehrál v klíčových momentech rakouský právní řád, konkrétně 

ústava, jak se s ní rakouský režim „vypořádal“. 

K pádu demokracie v Rakousku nedošlo jedním zásadním úderem, nýbrž uplatněním 

tzv. salámové metody, která se ukázala jako účinnější a nebezpečnější než násilné akce. 

K jejím prostředkům patřila např. postupná novelizace určitých části ústavy, účelový 

velmi extenzivní výklad některých jejích pasáží, revize ústavy v roce 1929, (chybějící 

adekvátní) reakce na Pfrimerův puč, oslabování parlamentu vedoucí až k jeho úplnému 
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odstavení na vedlejší kolej, či následné rozpuštění ústavního soudního dvora a 

politických stran. Tyto i některé další kroky mohou sice vzbuzovat pochybnosti o tom, 

že proběhly v souladu s ústavou, nebo aspoň s duchem ústavy. Například  postup vlády 

po odstoupení všech tří předsedů Národní rady označil Österreichischer Volkswirt za 

protiústavní a naznačuje, jak bylo možno situaci konstruktivně řešit (str. 44). Tehdy 

platná ústava však s podobnou situací nepočítala, proto se nedomnívám, že by některý 

z aktů, jež vedly k nastolení autoritativní diktatury, bylo možno na základě uvedených 

skutečností považovat za vysloveně protiústavní. Jedná se však o klasický případ 

využití/zneužití prostoru, který rakouská  ústava skýtala, což vedlo k její degradaci a v 

konečných důsledcích až k nastolení diktatury. Z toho je vidět, že ani demokratická a 

republikánská ústava, pokud se netěší dostatečné autoritě a respektu ze strany 

politických aktérů, nemusí být vážnou překážkou v účelovém výkladu zákonů na 

politickou objednávku a v jejich postupném oklešťování, vedoucím až k úplné likvidaci 

demokracie. Nejde přitom jen o samotnou ústavu, ale i o nejdůležitější ústavní orgány. 

Velmi významnou roli mohl patrně v Rakousku sehrát např. ústavní soudní dvůr coby 

strážce ústavy, pokud by nebyl zbaven akceschopnosti a mohl plnit svou úlohu.  

Ústava či ústavní zákony pochopitelně nemohou postihnout všechny situace, které 

politický život přináší, přesto může být rakouský příklad varováním. Zákonodárci, 

v tomto případě ústavodárci, by neměli zapomínat, že ústavu nevyužívají a nevykládají 

vždy jen charakterní a čestní lidé, ale že se mohou vyskytnout i takoví, kteří se budou 

snažit o její účelový výklad  k vlastnímu prospěchu nebo i o zneužití. Proto by měli 

takové možnosti minimalizovat a předejít tak případným komplikacím nebo i vážnějším 

důsledkům, u jejichž zrodu mohou být např. příliš vágní formulace.   

Jako hlavní příčiny a okolnosti rakouské cesty od demokracie k diktatuře lze tedy uvést: 

ostrou polarizaci rakouské společnosti, jež stála v cestě všem pokusům o kompromisní 

řešení kritických situací, sílící radikalismus všech relevantních politických stran, stále 

slabší a nepevné koaliční parlamentní většiny, které bránily vzniku silné vlády, 

nedostatek respektu k základním zásadám demokratické a republikánské formy vlády a 

právnímu řádu jako takovému a v neposlední řadě pak zahraničně politické události a 

ideové a ideologické trendy, které tehdy v Evropě sílily.  
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Tyto faktory ve svém komplexu a za doprovodu řady dalších okolností přivedly 

Rakousko nejen od demokracie k autoritářské diktatuře, ale nakonec až k úplnému 

zániku, naštěstí ne definitivnímu.  

Odpověď na druhou otázku by měla potvrdit výchozí předpoklad, že režim, který 

nastolil v Rakousku kancléř Engelbert Dollfuss, byl režimem autoritativním, nikoliv 

totalitním, a přiřadit ho k příslušnému typu.  

Na základě faktů uvedených v kapitole č. 2 lze konstatovat, že rakouský režim v  letech 

1934-38 zcela naplňuje definici limitovaného pluralismu. Politická elita pocházela 

z různých vlivných společenských skupin a byla pro ni charakteristická větší 

heterogenita zázemí jejich příslušníků. Měla oporu v armádě, církvi, byrokracii, šlechtě 

i v podnikatelských kruzích, nelze tedy hovořit o jedné dominantní společenské 

skupině.  

I další charakteristický znak autoritarity – existence jediné, oficiální politické strany, 

jež, přestože má monopolní moc, není ve skutečnosti jediným zdrojem moci ve státu – 

byl v rakouském případě naplněn. Touto politickou stranou byla Vlastenecká fronta. 

Byla založena Dollfussem a byla budována jako „státostrana“, která vznikla splynutím 

Heimwehru, CSP a řady nacionálních elementů, přesto se nikdy nestala skutečnou 

oporou režimu či mocenským centrem. To, že zde neexistovala jednotná radikální 

masová politická strana, jež by se dostala k moci a nastolila totalitní režim, že 

Vlastenecká fronta byla jen chabým pokusem o imitaci italského vzoru, a že zcela chybí 

propojení strany a státu, současně jasně ukazuje na chybějící výrazný znak totality.  

Specifikem tehdejšího rakouského režimu byla absence politické mobilizace v době 

jeho konstituování. Později se s ní sice setkáme, ale jen na relativně nízké úrovni. 

Nalezneme zde však kombinaci mnoha legitimizačních nástrojů – objevují se prvky 

tradicionalistické legitimity (silná vazba na církev, připomínání habsburské monarchie, 

kulturní dědictví), národní legitimity (rakušanství coby lepší, kulturnější a katolické 

němectví). Silně jsou zastoupeny korporativní prvky, které odkazují na společenskou 

smlouvu coby nástroj legitimity. Ve stavovském státě neexistovala homogenní masová 

základna.  

Dollfuss i Schuschnigg měli sklon eliminovat pluralismus a demokracii, ale zároveň 

potlačovali i revoluční ideologie. Chybělo jim jasné a přesné definování vlastních cílů, 
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nemluvě o jejich realizaci. Režim se měl stát hnutím věrných Rakušanů, ale tento 

koncept byl velmi nejasný a nebyl sto oslovit obyvatelstvo. V žádném případě tedy 

nelze mluvit o všeobjímací ideologii. To vše jsou znaky autoritativního režimu 

Setkáváme se zde také s typickou mentalitou, jak byla popsána v první kapitole. 

Rakouskou mentalitu vytvářela celá řada obecných hodnot, ať už to bylo katolické 

křesťanství, jazyková a kulturní spřízněnost s Německem, či odkazy na dobu 

monarchie. V souhrnu tak vznikla antiliberální, antidemokratická mentalita, nikoliv 

však modernizační, nýbrž spíše mentalita připomínající doby kontrarevolučního 

konzervatismu 19. století.  

V Rakousku sice docházelo i k pronásledování a terorizování protivníků na základě 

jejich politické příslušnosti, což je znakem totality, ale bylo uplatňováno v mnohem 

menší míře než v německé Třetí říši. V souvislosti s Rakouskem nelze mluvit ani o 

neomezené moci diktátora, vůdce. Dollfuss i Schuschnigg se sice snažili tento dojem 

vytvářet, faktem však je, že museli neustále zohledňovat zájmy ostatních aktérů a nikdy 

nedosáhli pozice srovnatelné s postavením Hitlera v Německu či Mussoliniho v Itálii.  

Souhrn všech těchto skutečností ukazuje, že rakouský režim v letech 1934-1938 

nepochybně naplňuje definiční znaky autoritativního režimu vymezené J.J. Linzem a 

současně nepřináší žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by byl režimem totalitním. Lze 

tedy konstatovat, že byla potvrzena teze o Rakousku v období 1934-38 coby 

reprezentantu autoritativního státu.  

Pokud jde o detailnější klasifikaci rakouského autoritativního režimu, můžeme na 

základě Linzova členění vyloučit tzv. mobilizační autoritativní režim 

v postdemokratických státech, neboť pro něj je typický sekulární charakter a právě 

prvek politické mobilizace. Rovněž lze už z povahy věci vyloučit kategorie 

mobilizačního postkoloniálního režimu, rasové a etnické „demokracie“, defektního a 

netotalitního režimu i posttotalitního autoritativního režimu. Zbývají tedy kategorie 

režimů byrokraticko-militaristického a organicko-etatistického. Pokud aplikujeme 

Merkelovo členění, docházíme k podobnému závěru. Je zcela zřejmé, že rakouský režim 

nelze považovat za komunistický, sultanistický, dynastický, rasistický či modernizační 

autoritativní. Zůstávají pouze kategorie režimu fašistického a organicko-etatistického. 

Označit rakouský režim za fašistický by bylo velmi nepřesné a příliš zjednodušující. 

Proto se i v odborné literatuře objevují termíny jako klerofašismus, austrofašismus 
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apod. Tato pojmenování mají zároveň vyjadřovat specifika i podobnosti režimu 

s fašistickými státy. V rakouském případě však nehrála hlavní fašistická kritéria jako 

existence vedoucí politické strany, masového hnutí či ideologie významnou roli, vládní 

moc nečerpala svou legitimitu z žádného revolučního hnutí či strany (Vlastenecká 

fronta byla založena až po nastolení autoritativního režimu). Chybí tedy typický znak 

fašistických režimů. Není zde ani další atribut fašismu – homogenní masová základna 

režimu v podobě jednotné strany či hnutí. Hlavním cílem vlády bylo vyřazení 

socialistického hnutí z politického života země. Proces likvidace demokracie byl veden 

několika mocenskými skupinami a opíral se o Křesťanskosociální stranu, Heimwehr, 

církev, nižší šlechtu a byrokracii. Ryzí fašismus představovalo pouze hnutí Heimwehr, 

které sice bylo jedním z pilířů režimu, nikdy však jediným či dominantním, a po roce 

1936 byl tento fašistický prvek znatelně oslaben. Nelze opomenout ani to, že Dollfuss 

ani Schuschnigg nikdy nevládli jako diktátoři či vůdci s neomezenou mocí, a že 

rakouská mentalita rozhodně nebyla modernizační.  To vše podle mého názoru 

dostatečně zdůvodňuje, proč nelze Rakousko v období 1934-38  označit za fašistický 

stát. 

Typickým rysem rakouského režimu byla kontrolovaná participace a limitovaná 

mobilizace obyvatel pomocí organických struktur, které měly představovat alternativu 

revoluční strany. Korporativistická doktrína poukazovala na to, že lidé jsou přirozeně 

členy celé řady sociálních skupin, které jsou kontrastem k uměle vytvářeným velkým 

skupinám jako jsou politické strany. Proto měl být politický život organizován právě na 

základě těchto menších skupin, jejichž reprezentanti měli být blíže k lidem a měli být 

snáz kontrolováni. Tato doktrína se odrazila zejména v nové ústavě z roku 1934.  

Dalším specifikem bylo privilegované postavení katolické církve. Její silná pozice byla 

zdůrazněna skutečností, že se Rakousko proklamativně přihlásilo ke katolické víře a 

k papežským encyklikám. Konkordát uzavřený se Svatým stolcem zaručoval katolické 

církvi mimo jiné účast ve spolkové kulturní radě a zemských sněmech. Možnost 

vystoupit z církve byla značně ztížena. Silné postavení katolické církve se odráželo i ve 

školské a kulturní politice Dollfussova a Schuschniggova režimu.  

V reakci na sociální pnutí a třídní konflikty došlo k odstranění podnikového i 

nadpodnikového zájmového zastoupení dělníků a zaměstnanců. Výluky a stávky byly 

zakázány a třídní rozpory měly být odstraněny tím, že jedné ze stran bylo znemožněno 
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vyjadřovat vlastní postoje a názory. Došlo k výraznému rozšíření dohlížecích a 

kontrolních orgánů. To se odrazilo mimo jiné i v soudnictví, kde docházelo k řadě 

politických procesů, jež spadaly pod výjimečné soudní senáty. Vznikaly stanné soudy a 

trestní právo bylo ve velké míře zneužíváno k potlačování politické opozice. Rakouský 

autoritativní režim se projevoval i na kulturní frontě. Cenzura se dotkla jak tisku, knih, 

divadla, tak i filmu. Pro filmové umění byl zřízen samostatný cenzurní úřad a vznikl 

seznam zakázaných knih. V ekonomické oblasti realizoval rakouský režim sanaci bank, 

provedl řadu opatření v agrární politice, tlačil na snižování nákladů v produkci – 

v drtivé většině porušováním kolektivních smluv zaměstnanců a krácením platu ze 

strany zaměstnavatelů – a snažil se o restriktivní rozpočtovou politiku. Zároveň však 

probíhala i zájmová selektivní politika ve prospěch velkozemědělců a finančního a 

průmyslového kapitálu (Tálos, 2001, stránky 157-158), (Balík, 2002, stránky 4-5). 

Všechna uvedená fakta a okolnosti nasvědčují tomu, že rakouský režim patří mezi 

autoritativní režimy organicko-etatistické. Dospěl jsem tedy k závěru shodnému s tím, 

který uvádí S. Balík.  

Snaha o „zaškatulkování“ konkrétního politického režimu podle nejrůznějších 

teoretických modelů, submodelů či typů ve mně však vyvolala jisté pochybnosti. 

Považuji ji, stejně jako případné vytváření dalších typů, jimiž by bylo možno postihnout 

veškeré režimy, za nepříliš efektivní. Vzhledem k tomu, že mnoho vědců přichází 

s vlastním členěním autoritativních režimů a že teoretických konceptů se objevuje 

značný počet, je těžké najít v takovém přístupu skutečný přínos. Jen s malým stupněm 

nadsázky lze říci, že pokud bychom pokračovali tímto směrem, zjistíme nakonec, že 

každý konkrétní režim se v některých prvcích odlišuje od ostatních a představuje tedy 

vlastní výlučnou kategorii. Mohli bychom tak dojít k absurdní situaci, že každý 

jednotlivý režim bude tvořit samostatnou kategorii s vlastním pojmenováním.  

Podle mého názoru by bylo jak pro pedagogické, tak pro vědecké účely a rozbory 

postačující roztřídit nedemokratické režimy na totalitní a autoritativní. Každý režim je 

výsledkem určitého historického a společenského vývoje, geografické polohy a mnoha 

dalších faktorů, v neposlední řadě zahraničních i domácích politických událostí, a při 

jistém stupni podrobnosti zkoumání je unikátní. Bylo by proto účelnější věnovat 

pozornost spíše jeho zvláštnostem a odlišnostem, než se na něj snažit naroubovat 

teoretické modely s omezenou výpovědní hodnotou.  
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Přílohy 
 

Příloha číslo 1  

Typy diktatur podle charakteristických atributů 

 

Kritérium Totalitarismus Autoritarismus Ostatní 

Ideologie silná, totalitní slabší, netotalitní slabá, nepodstatná 

Všudypřítomnost, 

prostoupení 

společnosti 

rozsáhlá, 

extenzivní 

mírná žádná 

Mobilizace, nátlak vysoká střední střední až slabá 

Nezávislost 

podskupin 

žádná omezená na 

nepolitické skupiny 

až na výjimky 

povolená 

Politika vůči 

okrajovým 

skupinám 

destruktivní vylučující pohlcující 

Svévole neomezená v rámci 

předvídatelných 

mezí 

náhodná 

Centrální role 

strany 

značná Užitečná minimální, žádná 

Zdroj: (Sartori, 1996, str. 546). 
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Příloha číslo 2 

Srovnání autoritarismu a totalitarismu  

 Autoritarismus Totalitarismus 

Autonomie společenských 

struktur a nepolitické sféry 

ANO NE 

Kontrola všech aspektů 

života společnosti 

NE ANO 

Absolutní kontrola 

ekonomické činnosti 

NE ANO 

Vůdčí úloha jediné masové 

strany 

NE/OMEZENÁ ANO 

Ovládnutí správních 

struktur představiteli 

vládnoucí strany 

NE ANO 

Legální či semilegální 

opozice 

OMEZENĚ NE 

Existence vůdčí ideologie NE ANO 

Masový teror doléhající na 

celou společnost 

NE ANO 

Vypořádání se 

s politickými protivníky 

prostřednictvím násilí 

ANO ANO 

Politická mobilizace 

obyvatel 

NE/OMEZENÁ ANO 

Snaha o expanzi NE ANO 

Vzor pro jiné země NE/OMEZENĚ ANO 

Zdroj: (Balík & Kubát, 2004, str. 64). 
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Příloha číslo 3  

Rakouský ústavní systém 1920 

 

 

Zdroj: (Brauneder & Lachmayer, Österreichische Verfassungsgeschichte, 1987, S. 210). 
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Příloha číslo 4 

Rakouský ústavní systém 1929 

 

Zdroj: (Brauneder & Lachmayer, Österreichische Verfassungsgeschichte, 1987, S. 214). 
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Příloha číslo 5 

Členství v odborech za první rakouské republiky 

rok 1921 1932 

socialistické odbory 1 079 777 520 162 

křesťanské odbory 78 737 130 000 

velkoněmecké odbory 40 163 48 000 

neutrální odbory   - 45 000 

 

Zdroj: (Hloušek, 2008, str. 138).   
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Příloha číslo 6 

Programatické preference tří rakouských táborů s ohledem na strukturu konfliktních 

linií 

 práce majetek primární 

sektor 

sekundární 

sektor 

terciární 

sektor 

stát církev centrum periferie 

CSP     -      +     +        +/-      -    -     +      -      + 

GDVP     -      +    -/+        -      +    +     -      +      - 

SDAP     +      -     -       +      -    +     -      +      - 

 

 

Zdroj: (Hloušek, 2008, S. 150).
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Příloha číslo 7 

Konfliktní linie církev - stát 

 

 

 

Zdroj: (Hloušek, 2008, S. 150).
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Příloha číslo 8 

Konfliktní linie vlastníci – pracující 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Hloušek, 2008, S. 151).
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Příloha číslo 9 

Rakouský ústavní systém 1934 

 

 

 

Zdroj: (Brauneder & Lachmayer, Österreichische Verfassungsgeschichte, 1987, S. 238). 
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Resumé - Zusammenfassung 

Ziel dieser Diplomarbeit war es, den Aufstieg des autoritären Regimes in Österreich in 

der Zwischenkriegszeit zu analysieren. 

Im ersten Kapitel meiner Arbeit beschäftige ich mich mit den Hauptmerkmalen der 

diktatorischen Regime. Vor allem werden das autoritäre und das totalitäre Regime 

untersucht, und das anhand unterschiedlicher Typologien nach namhaften Autoren. Der 

überwiegende Teil der Arbeit ist dem autoritären Regime gewidmet. Das erste Kapitel 

ist der theoretische Ausgangspunkt dieser Magisterarbeit.  

Im  zweiten Kapitel wird die Entwicklung Österreichs nach dem ersten Weltkrieg 

dargestellt. Es werden das politische System, die Verfassung, sowie die wichtigsten 

politischen Parteien erforscht. Des Weiteren wurden in diesem Kapitel die  Ereignisse 

des Jahres 1927 erläutert, insbesondere der Brand des Wiener Justizpalastes. Diese 

Zeitspanne wird in Bezug auf die historische Kontinuität untersucht, um den Weg von 

der Demokratie bis zu einer Diktatur und zur Einführung eines autoritären Regimes 

beobachten zu können.  

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in dem dritten Kapitel. Hier wird das autoritäre 

Regime in Österreich in den Jahren 1933-38 untersucht. Es wird die historische 

Entwicklung verfolgt, die „Selbstausschaltung“ des Parlaments, die Beseitigung des 

Verfassungsgerichtshofs sowie die Verfolgung gegnerischer Parteien. Ein weiterer 

Schwerpunkt ist die neue Verfassung des autoritären Staates. Die Arbeit verfolgt, 

beschreibt und analysiert die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur autoritären Diktatur. 

Es wird auch die außenpolitische Entwicklung in Europa analysiert, die das Schicksaal 

Österreichs beeinflusste. 

Anhand der erworbenen Erkenntnisse und Analysen beantworte ich zum  Schluss die 

Fragen nach dem eigentlichen Charakter des österreichischen Regimes unter Dollfuss 

und Schuschnigg und nach den Ursachen, warum sich die Demokratie nicht erhalten 

konnte. 
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