
Z
ačiatok septembra bol naozaj hektický, 
plný správ a dohadov o rokovaniach, 
možnostiach konfliktu a možných rie
šeniach. Bolo to skutočne dôležité obdobie 

a jeho podobu určovali aj zdanlivé epizódy, 
stretnutia za zatvorenými dverami s kľúčovým 
významom. Väčšinou sa o nich nevedelo, ale
bo sa vedelo len málo a povrchne. Odohrávali 
sa na viacerých častiach kontinentu, pritom 
mali spoločného menovateľa - snahu o „bez
problémové“ uspokojenie mocenských chúťok 
nacistického Nemecka.
V tmavej jesennej noci sa k sebe približovali 
dve autá. Posádku jedného tvoril lord Walter 
Runciman, ktorý už niekoľko týždňov pôso
bil v ČSR ako sprostredkovateľ medzi vládou 
a Sudetskonemeckou stranou (SdP); v dru
hom sa viezol Konrad Henlein, predseda SdP. 
Títo dvaja muži sa už stretli 18. augusta v Čer
venom Hrádku a teraz si stretnutie chceli zo
pakovať v najväčšej tajnosti na rovnakom 
mieste.

vala vytvorenie vlastného štátneho útvaru 
v ČSR.
Henlein a Runciman vstúpili do neveľkej kon
ferenčnej miestnosti. Ich prvý rozhovor v tejto 
miestnosti trval skoro hodinu, teraz hovorili 
kratšie. Henlein položil na stolík nejaký pa
pier a požiadal Hohenloheho, aby text lordovi 
preložil. Obsahom bol záväzok britskej stra
ny, že presadí požiadavky SdP voči Českoslo
vensku. Runciman rozpačito odvetil, že on 
sám taký záväzok dať nemôže, ale bude sa 
kontaktovať s Londýnom. V každom prípade 
však očakáva, že Henlein do Berlína pôjde. 
Henlein neváhal, veď sa mohol dohovoriť 
s Hitlerom na ďalšej taktike.
Po dvoch dňoch sa vrátil spokojný. Hitler mu 
povedal, že vezme riešenie sudetskonemeckej 
otázky do vlastných rúk, čo znamenalo mini
málne pripojenie pohraničia českých krajín 
k Nemecku. Keby to azda nevyšlo, potom tam 
bude pripravená SdP a ovládne pohraničie - 
aj tadiaľto mohla viesť cesta do tretej ríše.

ROBERT KVAČEK

Malé križovatky 
pred veľkou vojnou

Rok 1938 bol v Európe veľmi nepokojný a neistý. Hrozilo, že sa rúti 
do novej vojny. Mier netrval ešte ani dvadsať rokov, a už bol znova 
ohrozený. Napätie zvyšoval politický a propagandistický nápor 
nacistického Nemecka voči Československej republike (ČSR)
- pôsobil ako predohra vojenského útoku. Letné dovolenky 
a prázdniny sprevádzala nervozita z toho, čo môže prísť na jeseň.

Britské postoje k Nemecku a Československu roku 1938

Majiteľom Červeného Hrádku bol princ Max 
Hohenlohe, ktorý spolupracoval s Henleinom 
a Berlínom ako dôverník nacistickej spravo
dajskej služby. Okrem neho však na návštevu 
čakal aj ďalší muž: Karl Hermann Frank, dru
hý muž SdP, s čerstvými správami od Adolfa 
Hitlera.

Runcimanovo tajné stretnutie
Lord Runciman chcel, v súlade so svojím po
slaním, prostredníctvom Henleina odkázať 
Hitlerovi, že sa určite podarí nájsť mierové 
riešenie sudetskonemeckej otázky a že Veľká 
Británia má záujem o celkovú dohodu s Ne
meckom. Frank mal predtým v Berlíne zistiť, 
či Henlein môže prevziať úlohu britského po
sla. Hitler s rozhovormi súhlasil za podmien
ky, že od Britov dostane zoznam tém na vzá
jomné rokovania a že Runcimanova misia 
v konečnom dôsledku zaistí splnenie auto
nomistického programu SdP. Tá ním sledo-
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O takom dohovore Henlein Runcimanovu 
misiu, samozrejme, neinformoval. Jej hlavné
mu členovi Frankovi Ashtonovi-Gwatkinovi 
tvrdO, že Hitler je za mier, ale jeho požiadavky 
voči Československu musia byť splnené do 
konca septembra. Pre misiu to bol ďalší dô
vod, aby tlačila pražskú vládu prijať henlei- 
novský program z apríla 1938, smerujúci k vy
tvoreniu totalitného, nacistickou ideológiou 
riadeného štátu v štáte. Henlein však neverO, 
že by mu československá (čs.) vláda vyhove
la: program mal skôr dokumentovať nemož
nosť dohody vnútri Československa.

Obrana prijatím požiadaviek
Runcimanova misia postupovala zhodne 
s britskou diplomaciou: odmietala dovtedaj
šie návrhy čs. vlády na úpravu postavenia 
menšín - mali už tri podoby -, pretože ich 
neprijala SdP. Misia žiadala, aby sa tejto stra
ne vyšlo čo najviac v ústrety. Runciman na
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vštevoval prezidenta Edvarda Beneša na Praž
skom hrade každý deň a britský vyslanec sir 
Basil Newton mu v nátlaku pomáhal. „Navr
hovaná autonómia povedie za danej situá
cie k rozkladu štátu,“ namietal Beneš. Briti 
sa nedali presvedčiť. Až doteraz sa ich tlak na 
prezidenta daril a mal úspešne pokračovať. 
Čs. vláda ponúkla vo svojom štvrtom pláne 
z 5. septembra realizáciu takmer všetkého, čo 
SdP oficiálne požadovala. Beneš mal na pláne 
hlavný podiel.
Vládna ústretovosť však nabúrala plány SdP. 
Jej vedenie sa koncom marca 1938 Hitlerovi 
zaviazalo, že bude klásť Hradu nesplniteľné 
požiadavky, aby sa vytvorilo ovzdušie na zá
sah Nemecka proti ČSR. Autonómia prichá
dzala do úvahy len vtedy, pokiaľ by Nemecko 
nebolo schopné čs. štát odstaviť. Začiatkom 
septembra sa však vedenie SdP dommevalo, že 
tretia ríša sa môže v strednej Európe ďalej územ
ne rozšíriť. Teraz však muselo rýchlo hľadať 
dôvod, prečo neprijať štvrtý plán. Vyvolali pre

to 1. septembra v Ostrave incident, ktorým 
dosiahli prerušenie rozhovorov s čs. vládou. 
Táto priehľadná akcia však získala nečakanú 
podporu z Londýna. Vplyvný denník The Ti
mes priniesol práve 7. septembra úvodník, 
ktorý navrhoval pripojiť pohraničné územie 
českých krajín k Nemecku. Stať vzbudila ne
obyčajnú pozornosť a vyvolala mnoho otá
zok o autorstve a dôvodoch jej napísania.

Žurnalistika na trójskom koni
Začiatkom januára 1938 priniesol britský list 
Evening Standard karikatúru, na ktorej na
cistický minister propagandy Joseph Goebbels 
diriguje zvláštny balet. Do sukienok totiž au
tor obliekol Nancy Astorovú, lorda Lothiana 
a novinárov J. L. Garvina a Geoffreyho Daw- 
sona. Hoci karikatúra preháňala, tanečníci 
patrili k zástancom dohody s Nemeckom. 
„Uzmierenie“ malo potvrdzovať nemecký 
vplyv v strednej a vo východnej Európe, čo
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