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Abstrakt (česky): 

Tématem této diplomové práce je pokus o sepsání důležitých setkání, dohod a vývoje 

vztahů mezi Československem a Egyptem v letech 1955-1967. Časové vymezení této práce 

je ohraničeno těmito léty proto, že před rokem 1955 je vzájemných kontaktů minimum, 

zatímco v roce 1967 se blíží ke konci politická kariéra Antonína Novotného, který v lednu 

přestává být 1. tajemníkem ÚV KSČ a v březnu abdikuje na prezidentský úřad. Kromě 

vztahů Československa Egypta jsem se snažil popsat i vzájemné vztahy mezi Egyptem a 

Spojenými státy, Velkou Británií, Francií, Sovětským svazem a některými dalšími státy, 

které měly podstatný vliv na vývoj regionu a ovlivňovaly i vztahy mezi ČSR a Egyptem. 

Má práce vychází z velké části z archivních pramenů, zejména z Archivu ministerstva 

zahraničních věcí a také z Národního archivu, kde se nachází archivní fond Antonína 

Novotného a další fondy zabývající se Politickým byrem a Předsednictvem ÚV KSČ. 

Práce je psána v chronologickém vývoji vztahů, není dělena tematicky. Cílem mé práce 

bylo zjistit, zda v Novotného éře hrozila vzájemná roztržka a zda se v archivních 

materiálech nachází dokument, který by se zabýval málo známou, či zapomenutou 

záležitostí mezi Československem a Egyptem, případně co se samotného Egypta týče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract (in English): 

The topic of this thesis is the attempt about summary of the important meetings, deals and 

development of the relationships between the Czechoslovakia and Egypt between the years 

1955-1967. The time period of this thesis is bounded by these years because the 

relationships, were not common before year 1955, meanwhile the political career of 

Antonín Novotný was coming to its end in 1967. Novotný stopped to be the 1st secretary 

of ÚV KSČ in January 1968 and he abdicated on his presidency in March 1968. Except the 

relationships of the Czechoslovakia and Egypt I had been trying to describe the 

relationships between Egypt and the United States, the United Kingdom, France, the Soviet 

Union and with the another states, which had significant influence on the development of 

region and influenced the relationships between the Czechoslovakia and Egypt too. The 

sources of my thesis are mainly the archive materials, especially from the Archive of the 

foreign department and also National archive, where is stored archive of Antonín Novotný 

and another funds of the Political bureau and Bureau of the Central committee of the KSČ. 

Thesis was written in the chronological development of the relationships, it is not written 

thematically. Main objective of my thesis had been to find out if there was a opportunity 

for a breach in the relationships in the Novotný´s era and if in the archive´s materials is 

some document, which is focused on a less known or forgotten event between the 

Czechoslovakia and Egypt or about Egypt itself.  
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Předmluva: 
Když jsem psal svoji bakalářskou práci na téma Obchodní vztahy mezi 

Československem a Egyptem v 50. a 60. letech 20. století, neočekával jsem, že se k tématu 

budu v případném magisterském studiu historie ještě vracet. Nicméně, realita dopadla 

poněkud jinak. V průběhu psaní se mi stále více vracela myšlenka, jak se vlastně 

českoslovenští komunisté na Egypt dívali, respektive jak zprávy z Egypta a jednotlivé 

analýzy nakonec odpovídali skutečnému dění. Postupně jsem tak dospěl k tomu, že se ještě 

k tématu vrátím, ale tentokrát se zaměřím pokud možno na komplexní vztahy na poli 

diplomacie, politiky a také hospodářství. Rozhodně v této práci nebudu popisovat naprosto 

vše, protože takové dílo by spíše odpovídalo doktorskému studiu historie, snažil jsem se o 

zachycení podstatných událostí. V této práci jsem se kromě Archivu ministerstva 

zahraničních věcí, kde se nachází řada kvalitních souhrnných čtvrtletních a pololetních 

zpráv za jednotlivé roky, rozhodl také použít fond Antonína Novotného ze Státního 

archivu, který byl od roku 1951 1. tajemníkem ÚV KSČ a po smrti Antonína Zápotockého 

v roce 1957 se na 11 let stal prezidentem Československé, později Československé 

socialistické republiky. Kromě Novotného archivu jsem dále využil fondy politbyra a 

předsednictva ÚV KSČ pro dané období, u všech zmiňovaných fondů je však problém, že 

se v nich řada dokumentů překrývá, přesto poskytují kvalitní, byť občas ideologicky 

zabarvené komentáře, které jsou zachyceny i v dobovém slovníku, který se mi podařilo 

zachytit i v citacích z dokumentů. 
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1 Úvod 

Blízký východ a Egypt prošly po druhé světové válce bouřlivým vývojem. 

V případě Egypta se po druhé světové válce jednalo o snahy o získání nezávislosti na 

Velké Británií, otázky Súdánu a od roku 1948 i potýkání se s nově vzniklým Státem 

Izrael. Egyptská politická scéna se po druhé světové válce ukazovala jako chaotická 

s rychlým střídáním premiérů, atentáty, nepokoji ať již proti vládě nebo proti 

přítomnosti Britů. Patrně nejpodstatnější změnou na Blízkém východě se stal vznik 

Izraele. Malý židovský stát musel od samého počátku čelit útoku okolních arabských 

států s cílem ho zničit. Za pomoci obou supervelmocí (což umožnilo i pomoc 

Československa), které však nový stát podporovaly ze zcela rozdílných důvodů, se 

Izraelcům nakonec v roce 1949 podařilo zvítězit a uhájit svou holou existenci. Tato 

prohraná válka však v Egyptě způsobila rozsáhlou deziluzi mezi vojáky z vývoje 

egyptské monarchie. Právě střet mezi králem Farúkem a nespokojenými vyššímu 

důstojníky vyústil v roce 1952 ve svržení monarchie a její nahrazení republikou 

s vojáky v čele. Po svržení krále se postupně rozpoutal boj o moc mezi samotnými 

revolucionáři, který vyústil ve vítězství Gamála Násira a zajistil mu dominantní vliv na 

egyptské scéně a významný vliv v oblasti Blízkého východu až do jeho smrti v roce 

1970. 
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2 Konec egyptské monarchie a začátek republiky 

 

2.1 Na cestě k převratu a získání moci 

Pro Egypt, který měl v následujících letech hrát jednu z klíčových rolí v regionu, 

byla porážka od Izraele šokem, který byl umocněn mimo jiné šlendriánem v egyptské 

armádě, která svým dělostřelcům dodávala italskou munici z roku 1942, kterou 

v Egyptě zapomněla vojska Osy. Problémem by ani tak nebylo relativně malé stáří 

munice, ale fakt, že měla nepříjemnou tendenci vybuchovat ještě v dělových hlavních, 

což obsluhy děl jistě nepotěšilo.1 

 

Prohraná válka však nebyla jediným problémem, který tehdy stále méně stabilní 

Egypt provázel. Problémem se stával i samotný král Farúk, který se rozhodně nechoval, 

jak by královskému majestátu odpovídalo.2 Dalším problémem se stala aktivita 

radikálních skupin, mezi které patřilo (a doposud patří) Muslimské bratrstvo, které 

jednak podniklo v Egyptě řadu útoků na představitele státu (například v prosinci 1948 

zavraždilo premiéra Nuqrášího Pašu, což byla reakce na postup egyptských úřadů, které 

ho předtím zakázaly, zabavily mu majetek a pozavíraly vedoucí představitele). V reakci 

na zavraždění premiéra byl v únoru 1949 zastřelen vůdce Muslimského bratrstva Hasan 

al-Banna.3 

 

Co však starému režimu definitivně zlomilo vaz a vyneslo k moci armádní 

důstojníky, byla naprostá politická nestabilita, která vedla k velmi rychlému střídání 

vlád (jen v roce 1952 byla průměrná životnost vlády ani ne sedm týdnů4) a také 

nekončící jednání s Brity o jejich odchodu s Egypta, která se vedla již od konce 2. 

světové války a vyplývala ze spojenecké smlouvy ze srpna 1936, přičemž k této otázce 

se také přidávala súdánská otázka. Ani jeden z problémů se však do důstojnického 

převratu a i poměrně dlouho po něm nepodařilo uspokojivě vyřešit. 

 

 
1 DURMAN, Karel: Blízký východ ve světové politice 1918-1959. Nakladatelství politické literatury, Praha 1966, str. 
341. Zde je také otázkou, zda munice byla v skutečně mizerném stavu, nebo se jednalo o záměrně poškozené granáty, 
které jedna z válčících stran ponechala za 2. světové války padnout do rukou nepřítele a doufala, že mu pak munice 
způsobí ztráty. 
2 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: Dějiny Egypta, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 
2009. ISBN 978-80-7106-971-3, str. 529. 
3 Tamtéž. 
4 WANNER, Jan: Bitva o Suez: Studená válka, druhý izraelsko-arabský konflikt a britsko-francouzská intervence 
v Egyptě, Libri, Praha 2006. ISBN 80-7277-298-8, str. 26. 
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Do čela převratu, který vynesl k moci armádu, která v Egyptě s krátkou 

přestávkou v období Arabského jara vládne dodnes, se postavilo Hnutí svobodných 

důstojníků. Tito muži prošli s dalšími egyptskými důstojníky výcvikem v USA, kde jich 

část začala udržovat kontakty s americkou rozvědkou CIA.5 

 

Hnutí svobodných důstojníků vzniklo již před 2. světovou válkou, k výraznější 

aktivitě se však odhodlalo až po prohrané válce. Jeho členy byli důstojníci, které by šlo 

označit za středové kádry sboru (nejvyšší hodnost v Hnutí měl v té době Gamál Násir, 

který byl plukovníkem, ostatní se řadili mezi podplukovníky a majory). Vesměs se 

jednalo o muže, jejichž sociální původ byl ve střední až nižší třídě.6 Jednotícími 

myšlenkami Hnutí byl egyptský nacionalismus, patriotismus a averze k britské 

přítomnosti. V dnešní době je také módní označovat různá hnutí za politicky 

nevyhraněná, což platilo i pro Svobodné důstojníky, kteří měli na různé problémy 

názory od pravé až polevou škálu politického spektra.7 V soukromí se jednalo o 

sekulární konzervativce.8 V čele této nepříliš početné organizace (327 členů)9 stál 

Výkonný výbor svobodných důstojníků.10 

 

Události, které vedly k důstojnickému převratu, začaly v lednu 1952 ve sporu o 

volby do Důstojnického klubu, kdy zvítězil generál Muhammad Nadžíb, kterého Hnutí 

podporovalo, a v neformálním, ale prestižním klubu získalo řadu rozhodujících funkcí.11 

Král na to zareagoval zastavením finanční podpory pro klub, čímž si však sympatie 

nezískal a klub nechal 15. července rozpustit.12 Tím si však monarchie podepsala svůj 

konec. 18. července byl generál Nadžíb informován o tom, že vláda má možný seznam 

konspirátorů, tím byly kostky vrženy.13 Původní termín převratu z roku 1955 se tak 

přesunul o tři roky.14 Převrat byl zahájen 22. července v jedenáct hodin večer a během 

tří hodin byl úspěšně dokončen, když byly obsazeny všechny strategické objekty.15 O 

 
5 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 24. 
6 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 551. 
7 Tamtéž. 
8 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 563-564. 
9 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 547. 
10 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 550. 
11 WANNER, Jan: Bitva….: str. 25. 
12 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 551. 
13 Tamtéž. 
14 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 553. 
15 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 552. 
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jeho hladkosti také svědčí fakt, že jak domorodí Egypťané, tak Britové se o převratu 

dozvěděli ráno z hlášení rozhlasu.16 

 

Přestože Hnutí poměrně rychle sestavilo novou vládu a poslalo krále Farúka do 

doživotního exilu17, faktickou moc měla Rada revolučního vedení (RRV) v jejímž čele 

stanul pochopitelně Násir. Jeho vláda se rozhodně nehodlala s nikým dělit o moc, což 

pocítila jak legitimní vláda, tak politické strany, které byly v lednu 1953 rozpuštěny a 

jejich majetek zkonfiskován.18 Politické strany nebyly jediné, stejný osud čekal i 

egyptskou ústavu, která byla nahrazena revoluční ústavou, která určovala vedoucí úlohu 

RRV z února 1953.19 

 

Nový režim se také musel profilovat do zahraničí. Podařilo se mu to ve vztahu 

k Velké Británii a otázce Súdánu, kdy si jeho obyvatelé měli vybrat, zda chtějí 

nezávislost, či spojení s Egyptem.20 Naopak výsledky jednání s Američany o kolektivní 

bezpečnosti nevedla vůbec nikam, Egypt také dostal od USA pouze 10 milionů dolarů, 

což byla desetina požadované sumy.21 

 

Jedním z typických jevů pro revoluční režimy, které nehodlají ve své zemi 

zavést demokracii, je boj o moc. Egypt se stal další zemí potvrzující toto pravidlo, když 

se po vyhlášení Egyptské republiky 18. července 195322 naplno rozvinul boj mezi 

prezidentem a premiérem generálem Nadžíbem a místopředsedou vlády, ministrem 

vnitra a předsedou RRV Násirem, který vygradoval v únoru a březnu roku 1954, kdy 

Násir nejprve oslabil Nadžíba tím, že se stal premiérem a následně využil chyb generála 

prezidenta, který odcestoval do Súdánu, kde chtěl usilovat o zachování soustátí těchto 

zemí. Násir mezitím provedl armádní čistku (mezi jednotkami podporujícími Nadžíba) a 

legalizoval politické strany. Násir nechtěl obnovení parlamentní republiky, ale využil 

obnovení politických stran k získání veřejnosti na svou stranu, kdy se rozšířila falešná 

zpráva, že po uskutečnění voleb se k moci vrátí bývalí zkompromitovaní politici a král 

 
16 Tamtéž. 
17 Farúk se do Egypta vrátil již jako nebožtík, neboť zemřel v březnu 1965 a je pochován v Káhiře - BAREŠ, 
Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 554. 
18 DURMAN, Karel: Blízký východ….: str. 363. 
19 DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé: Velká politika 1938-1991. Díl I. - Světová válka a nukleární mír 1938-1964. 
Karolinum, Praha 2004. ISBN 80-246-0697-6, str. 401. 
20 DURMAN, Karel: Blízký východ….: str. 374-375. 
21 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 556. 
22 DURMAN, Karel: Popely…. I.: str. 427. 
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Farúk.23 Proti tomu „spontánně“ demonstrovala armáda, politické strany byly opět 

zakázány, byla obnovena cenzura a zrušeny volby.24 Když se ze zahraničních cest vrátil 

generál prezident Nadžíb, zjistil, že je již bez vlivu25 a v čele země stojí Násir. Nadžíb 

zůstal formálně prezidentem až do listopadu 1954, kdy byl odvolán.26 

 

Násir si mohl hned na začátku své vlády připsat skutečný triumf, když se mu 

podařilo 26. července 1954 uzavřít smlouvu s Velkou Británií o jejím odchodu ze země 

na Nilu. Podle dohody měli Britové 20 měsíců na odchod ze země a měli zajištěn volný 

průjezd Suezským kanálem.27 Co se ukázalo jako velmi důležité pro budoucí události, 

byl dodatek smlouvy, který Británii umožňoval opětovné obsazení bývalých, ale podle 

smlouvy udržovaných základen, v případě napadení arabské země nebo Turecka.28 Pro 

Egypt se tak jednalo o značný úspěch po devíti letech vyjednávání, nicméně nebyl přijat 

všeobecně kladně. Na Násira podniklo neúspěšný atentát Muslimské bratrstvo, které 

vzápětí pocítilo jednak hněv části egyptské veřejnosti, která vyplenila jeho nemovitosti 

v Káhiře, tak Násira, který nechal šest Muslimských bratrů oběsit. 

 

Násir v následujících dvou letech zkonsolidoval svou moc. Snahy o centralizaci 

moci vyvrcholily v roce 1956, kdy byl v Egyptě vytvořen prezidentský politický systém 

s jedinou parlamentní stranou Národním svazem a novou ústavou. RRV byla zrušena a 

vládcem Egypta se stal de facto Násir.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 DURMAN, Karel: Blízký východ ….: str. 378. 
24 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 110. 
25 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 560. 
26 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 561-562. 
27 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 122-123. 
28 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 561. 
29 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 565-566. 
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2.1.1 Nákupy zbraní, znárodnění Suezu a přípravy na válku v listopadu 

1956 

S uchopením moci se také postupně měnil Násirův postoj k zahraničí. Začal se u 

něho objevovat panarabismus30 a vymezování se vůči Západu.31 Úspěch zaznamenal 

také na mezinárodním poli svou účastí na Bandugské konferenci v dubnu 1955, kde 

společně s Josipem Brozem Titem a Džaváharlálem Nehrúem položili základy Hnutí 

neangažovaných zemí.32 Pro pozdější události se však stalo důležitější setkání 

s představiteli čínské delegace, která Násirovi přislíbila pomoc při dodávkách zbraní, 

které požadovala egyptská armáda.33 

 

Kromě toho se také Násir začal stavět stále více nepřátelsky k Izraeli. U Izraelců 

sice panoval zpočátku z Násira optimismus, ten však vzal rychle za své. Přispěly k tomu 

i izraelské diverzní akce v rámci Lavonovy aféry, kdy Izraelci nechávali vybuchovat 

nastražené bomby před budovami USA a Velké Británie v červenci 195434 s cílem 

zabránit sblížení obou západních států a Egypta.35 Na hranicích obou států také 

docházelo k útokům arabských fedajínů, kteří na Izrael útočili z pásma Gazy36 a 

v reakci na jejich útoky podnikli Izraelci na Gazu v únoru 1955 odvetný úder, při 

kterém Egypt ztratil 39 padlých.37 K dalšímu vyhrocení vztahů došlo v září 1955. Egypt 

nejprve uzavřel pro izraelské lodě Tiranskou úžinu38, následně Egypt oznámil, že nové 

zbraně mu dodá Československo, což vyplývalo ze vzájemné smlouvy z 12. září 1955 

(část zbraní sice byla dodána z Československa, zbytek byl ze Sovětského svazu, který 

ho Československu dodal, načež byly zbraně a další vybavení obratem prodány 

Egypťanům).39 Dodávka této výzbroje způsobila v Izraeli nemalý rozruch, protože po 

 
30 DURMAN, Karel: Blízký východ….: str. 406. 
31 Jednalo se například o jeho střet s Irákem a zapojením Iráku do Bagdádského paktu v roce 1955. Členy této 
organizace byly společně s Irákem také Turecko. Oba státy vstoupily do paktu v lednu 1955. Násirovi vadilo zejména 
Turecko, což on jako panarabista odmítal, v dubnu se připojila Velká Británie, což ukazovalo, že přátelské vztahy 
s Egyptem patrně končí, a do konce roku 1955 se ještě připojily Pákistán s Iránem. Je zajímavé, že panarabista Násir 
se také nevymezoval vůči dědici Perské říše - BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 568. 
32 HERZOG, Chaim: Arabsko-izraelské války: Válka a mír na Blízkém východě od války za nezávislost v roce 1948 
po současnost. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008. ISBN 978-80-7106-954-6, str. 138. 
33 WANNER, Jan: Bitva o Suez …., str. 147. Násir se snažil v letech 1954 a 1955 získat i zbraně od Američanů, u 
kterých však neuspěl – DURMAN, Karel: Popely …. I., str. 428. Větší úspěch měl u Britů, kteří mu v inkriminované 
době dodali 72 tanků Centurion a několik proudových stíhaček - WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 150, resp. 
DURMAN, Karel: Blízký východ ….: str. 409. 
34 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 570. 
35 DURMAN, Karel: Popely …. I.: str. 433. 
36 DURMAN, Karel: Popely…. I.: str. 432. 
37 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 570. 
38 Tamtéž. 
39 Mezi nejdůležitějšími položkami smlouvy bylo 86 stíhaček MiG-15, 200 tanků T-34/85 a 50 samohybných děl Su-
100. 
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absolvování výcviku by Egypt získal nad Izraelem převahu.40 Izraelci nebyli jediní, 

koho dodávka zbraní znepokojovala. V reakci na kontrakt zahájili Američané činnost, 

aby se další taková smlouva s další arabskou zemí již nepodepsala. Například během 

jednání s Libanonci během 4. - 5.  října 1955 Američané sdělili, že dodávka zbraní je 

přímé vměšování se Sovětského svazu na Blízký východ, která pouze povede k eskalaci 

napětí mezi Izraelem a arabskými státy, v čemž byla jejich předpověď přesná. 

Libanonci Američanům také oznámili, že v současnosti (v roce 1955) nehodlají 

nakupovat zbraně z východního bloku, ale ani ze Spojených států, protože americké 

zbraně jsou drahé a jejich dodávka je spojena se značným množstvím podmínek. 

V reakci na egyptský nákup zbraní doporučovali jak američtí, tak britští diplomaté svým 

vládám různé metody postupu. Zatímco Američané se měli pokusit Násira izolovat 

pomocí bagdádského paktu, do kterého by se zapojily Sýrie, Libanon a Jordánsko, 

Britové chtěli další dodávky zbraní vyřešit buď vojenským převratem v Egyptě, nebo 

vojenským úderem s podporou USA, Francie a Izraele.41 Izraelcům se naopak podařilo 

na svoji stranu získat Francii, která měla oprávněné podezření, že Násir podporuje 

protifrancouzské povstalce v Alžírsku, což při jednání s Francouzi potvrdil v dubnu 

1956 i Násir.42 Izrael tak i díky tomu získal nejnovější francouzské zbraně včetně 24 

proudových stíhaček Ouragan VI43 a 150 tanků AMX-13.44 

 

A právě dohoda o dodávkách zbraní z 12. září 1955 se stala událostí, která 

Československu otevřela v Egyptě dveře. Rozhodně se nejednalo o první dohodu o 

dodávkách zbraní, ta vůbec první se uskutečnila již 10. února 1955, kdy 

Československo prodalo Egyptu 200 pistolí ráže 7,65 a 120.000 nábojů za 3500 

dolarů.45 Dodávky skutečně vojenského charakteru se začaly realizovat v srpnu téhož 

roku. 8. srpna schválilo komunistické Politické byro ÚV KSČ dohodu o dodávkách 

zbraní v hodnotě téměř miliardy korun.46 Samotné technické detaily dohody se zabývaly 

například cenou zbraní (odpovídala cenám, kterými Sovětský svaz vyzbrojoval 

komunistické režimy ve východním bloku). Role Sovětského svazu byla důležitá, 

 
40 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 157-158. 
41 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 146, ka. 94, karton 7, obálka 87, číslo jednací M-006191/55. 
42 HERZOG, Chaim: str. 139. 
43 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 203. 
44 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 135. 
45 ZÍDEK, Petr, SIEBER, Karel: Československo a Blízký východ v letech 1948-1989. Ústav mezinárodních vztahů, 
Praha 2009. ISBN 978-80-86506-76-0, str. 53. 
46 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 55, ar. j. 
71, bod 29. 
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protože značná část dodaných zbraní byla nejprve prodána Československu, odkud pak 

byly následně prodány Egyptu. K tomuto prodeji byly se Sovětským svazem podepsány 

příslušné dohody.47 Celková suma za dodané zbraně byla vyčíslena na 921 milionů 

korun.48  

 

Většina této sumy však byla určena pro Sovětský svaz (konkrétně 523 milionů, 

zbylých 398 mělo připadnout Československu, Sověti se po celou dobu snažili, aby 

nevyšlo najevo, že na Blízký východ dodávají zbraně, proto se vždy uvádělo, že jde 

pouze o dohodu mezi Čechoslováky a Egypťany, což se stalo normou pro některé další 

smlouvy49, přesto se dá předpokládat, že zahraniční zpravodajské služby měly o původu 

některých zbraní jasno). Československu smlouva přinesla přes 184 milionů korun ve 

valutách (přesně se jednalo o 184,262,400 korun), které měly být zaplaceny dvěma 

splátkami v roce 1955 celkem za 46,065,000 korun a mezi lety 1956-1958 měla být 

uhrazena (a byla) stejná částka. Zbytek sumy se Egypťané rozhodli zaplatit zbožím, což 

v jejich případě představovalo zejména bavlnu. Tyto splátky byly rovněž dohodnuty na 

léta 1956-1958. Sovětský svaz dostal zaplaceno pouze ve zboží. Kromě poskytnutí 

některých zbraní byl Sovětský svaz také zodpovědný za lodní přepravu dojednaných 

zbraní. Celkem Československo Egyptu dodalo 86 proudových stíhaček MiG-15, 25 

letounů Jak-11, dále 200 tanků druhoválečné konstrukce T-34/85, 50 útočných děl SU-

100, 25 protitankových kanonů ráže 57 a 85 mm, 24 raketometů, 100,000 min proti 

pěchotě, 92 transportérů s tažnými vozy, pojízdné dílny, vozidla pro dělostřelectvo a 

letištní zařízení.  

 

 Moderní technika se rozhodně neobejde bez odpovídajícího množství 

náhradních dílů, kterých bylo prodáno na tři roky provozování, a také bez munice, kde 

se však ještě mělo řešit, jaké kvantum bude Egypťanům dodáno. Kromě tohoto 

materiálu Československo dále dodalo různé druhy vybavení, výcvikových pomůcek 

nebo dalších nástrojů. Veškerý zbrojní materiál i s příslušenstvím měl být do Egypta 

 
47 Sověti s Egypťany jednali již od 23. srpna, k podpisu smlouvy mezi Československem a Egyptem došlo 12. září a o 
čtyři dny později byla podepsány dohoda mezi Československem a Sovětským svazem - Národní archiv, KSČ - 
Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 66, ar. j. 82, bod 19. 
48 Tedy 45,7 milionu britských liber - ZÍDEK, Petr, SIEBER, Karel: str. 57, pro ilustraci příjmy státního rozpočtu 
v roce 1954 představovaly 87, 803, 121, 000 korun - http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0746_00.htm. 
49 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 126, ar. 
j. 162, bod 2a. 

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0746_00.htm
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dopraven nejpozději do 1. března 1956.50 51 Hlavní část sovětských dodávek 

představovalo 49 proudových bombardérů Il-28, 20 dopravních Il-14 a 12 torpédových 

člunů. Egypťané za tuto techniku zaplatili hlavně zemědělskými produkty (přízemi 

hedvábí nebo rýží).52 Finální dohoda v tomto kontraktu představovala smlouvu mezi 

Československem a Sovětským svazem ohledně reexportu sovětské techniky.53 

 

Další zbrojní kontrakty na sebe nenechaly dlouho čekat. 10. března předložili 

Egypťané požadavek na dodání dalších zbraní a výrobních zařízení. Prvotní výše 

dohody byla odhadována na přibližně 500 milionů korun. Komunistické politbyro 

nemělo proti dalším obchodů námitek. Podobně jako v předchozí dohodě se počítalo 

s tím, že zbraně a další vybavení, které nebude schopen dodat československý průmysl, 

budou dodány ze Sovětského svazu. Egypťané však navýšili své požadavky až na 1,67 

miliardy korun a jednání se začala komplikovat. Egypťané rozdělili možné nákupy do 

dvou etap o částkách 950 a 720 milionů, aby poté snížili první sumu na 500 milionů 

korun. Další nejasnosti také pokračovaly v tom, co má vůbec dodat Československo a 

co SSSR. Nakonec se podařilo nabídnout zbraně a další vybavení za 506 milionů korun 

(312 mělo získat Československo, zbylých 194 Sovětský svaz). Hlavní část 

československých dodávek představovalo dalších 15 tanků T-34/85, 75 útočných děl 

SD-100 (licenčně vyráběná verze sovětského útočného děla Su-100), 12 raketometů, 

pěchotní zbraně a munice. Agrární egyptská ekonomika mohla Československu opět 

zaplatit pouze v zemědělských produktech (bavlna, rýže, ovoce) nebo ve fosfátech. 

 
50 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 66, ar. j. 
82, bod 19. 
51 Dohoda z 12 září je rozdělena do 14 článků. Jejími signatáři se stali ministr zahraničního obchodu Richard Dvořák 
a vedoucí vládní delegace Egypta Mohamed Hafez Ismail. Hlavní část egyptského zboží představovaly zemědělské 
produkty (bavlna, která se měla ve vzájemných vztazích stát hlavních obchodním artiklem Egypťanů, rýže, len nebo 
fosfáty a tropické ovoce). Tyto položky nemusí působit jako příliš hodnotné, Československo je však mohlo 
reexportovat do dalších socialistických zemí, ovšem za podmínky, že o cenách proběhnou jednání. Ve finanční 
stránce dohody bylo stanoveno, že Československo poskytne Egyptu úvěr s 2% úrokem na celkem 18,75 milionu 
britských liber, který byl určen na nákup zbraní. Platební styk mezi oběma státy měly vyřizovat jejich národní banky, 
další z ekonomických otázek byla inflace, které se chtělo Československo vyvarovat tím, že hodnota libry byla 
v kontraktu stanovena v kurzu 2,49 gramů zlata za libru. Z technické stránky věci Egypt obdržel dokumentaci ke 
zbraním v angličtině a ke správnému zvládnutí dodané techniky byli do Egypta vysláni českoslovenští poradci a do 
Československa měli naopak zamířit na výcvik vybraní Egypťané. Případné spory a plnění dohody měla pod 
dohledem společná komise složená ze zástupců obou zemí, v případě jejího selhání se řešení problémů mělo posunout 
na vládní úroveň. Samozřejmostí se stalo utajení a také závazek Egypta o neprodání dodaného materiálu dalšímu 
státu - Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 66, 
ar. j. 82, bod 19. 
52 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 66, ar. j. 
82, bod 19. 
53 Jednalo se o techniku za 155,5 milionů rublů, kterou Československo bylo povinno uhradit v letech 1955-1958 
čtyřmi stejnými splátkami. Na 75% sumy poskytli Sověti úvěr s 2% úrokem, který měl být zaplacen zbožím, které do 
Československa dodal Egypt. Do 31. srpna 1958 také mohly být uzavřeny další dohody (zejména na dodávky 
náhradních dílů). Platební záležitosti byly svěřeny národním bankám ČSR a SSSR - tamtéž. 



18 
 

Opětovným plusem byl možný reexport do socialistických států s možností získání 

finančních prostředků. K podpisu dohody došlo 10. dubna 1956.54 Poslední dohodou 

uzavřenou v roce 1956 byl pouze reexport sovětských zbraní. Dohoda z 15. srpna 1956 

měla hodnotu 36,1 milionu korun.55 

 

V Archivu Ministerstva zahraničních věcí se pro rok 1956 nacházejí čtyři 

čtvrtletní zprávy o vývoji Egypta a přilehlého regionu. Zpráva za I. čtvrtletí56 uvádí, že 

Násirův režim dále upevnil své pozice, nová egyptská ústava definovala zemi jako 

demokratickou republiku, mimo jiné s volebním právem od 18 let, které se vztahovalo i 

na příslušníky armády a policie.  

 

Zatímco volby byly pro muže povinné, ženy se jich mohly zúčastnit dobrovolně, 

což učinilo okolo 154,000 z nich. Toto číslo se může zdát vysoké, potencionálním 

volebním právem však v té době disponovalo na 6 milionů Egypťaněk. Minimální 

volební účast žen byla vysvětlována jednak vysokou negramotností, náboženstvím a 

celkovými společenskými poměry. Základní linií nového státu se stal boj 

s imperialismem, ve kterém začínaly prosvítat panarabské tendence. V zahraniční 

politice se vyzdvihuje úspěšná egyptská kampaň proti Bagdádskému paktu, ke kterému 

se již další státy nepřipojily. Další plusové body v zahraniční politice Násirovi přinesla 

snaha o nezávislost arabských států což společně s negativním postojem ke 

kolonialismu a imperialismu získávalo mezi arabským obyvatelstvem zemí Blízkého 

východu značné sympatie.  

 

V zahraniční politice se za příčinu rostoucího napětí v regionu vydávala politika 

západních zemí, která měla využívat (a dá se vzhledem k událostem v roce 1956 říci, že 

využila) izraelsko-arabských sporů a nepřátelství. Přesto ani vztahy ostatními zeměmi 

v regionu nebyly nejlepší, například s nezávislým Súdánem byl Egypt ve sporu ohledně 

 
54 Tato dohoda se výrazně podobá předchozí smlouvě ze září 1955. Základní vyúčtování bylo opět v britských 
librách, zbraně měly být zaplaceny do roku 1960, na uzavřenou částku byl uzavřen 2% úrok, finanční záležitosti 
probíhaly mezi egyptským ministerstvem financí a Národní bankou ČSR. Dohoda byla platná až k 30. září 1960, do 
této doby bylo možné uzavírat další dohod zejména na dodávky náhradních dílů. Inflační doložka vůči britské libře 
v hodnotě zlata zůstávala stejná, stejně jako závazek ČSR dodat technickou dokumentaci a angličtině, naprosto stejné 
bylo vysílání expertů z Československa a egyptských vojáků do ČSR, případné spory měly být znovu řešeny 
smíšenou komisí, případně vládami obou států. Záležitosti týkající se utajení a zákazu egyptského reexportu 
zůstávaly stejné - Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 
02/2, sv. 89, ar. j. 107, bod 28. 
55 ZÍDEK, Petr, SIEBER, Karel: str. 58. 
56 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1955-1957, Zprávy ZÚ - 0.11.873/56 AO/Z. 
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otázky Nilu a jeho vod a také v otázce súdánských pohledávek u Národní banky Egypta. 

Ze vztahů ČSR a Egypta vyplývá, že v té době byly dobré (což vzhledem k dohodě z 12 

září 1955 není překvapující), avšak zpráva poukazuje na to, že Československo by mělo 

být mnohem více iniciativní. 

 

V podobném duchu vyznívá i zpráva za II. čtvrtletí,57 která jednak popisuje 

proběhnuvší prezidentské volby a referendum o nové ústavě. Násir ve volbách získal 

pěkných 99,9% hlasů a pro ústavu hlasovalo 99,8% voličů. Je samozřejmě otázkou, zda 

tyto cifry lze vysvětlit značnou negramotností, obratnou propagandou nebo prostým 

zfalšováním hlasování, které mělo 97,6% účast, což ukazuje, že k volbám šlo podstatně 

více žen (nebo se pouze úředním švindlem vykázalo) než kolik o to dříve jevilo zájem. 

Svoji roli také pochopitelně mohl sehrát právě končící odchod britských vojáků a Násir 

se tak mohl stylizovat do role „prezidenta osvoboditele“. I přes zrušení stanného práva, 

které v zemi trvalo od 23. července 1952 však Egypt rozhodně nešlo označit za 

demokratický stát. Politické strany byly nadále zakázány, místo nich vznikla Národní 

jednota, což byla nacionálně-vlastenecká fronta s cílem uskutečnit cíle revoluce a 

zabránit vytvoření nelegálních organizací. Do Národního shromáždění (egyptského 

parlamentu) sice mohl kandidovat každý, kdo o to projevil zájem, musel však splnit 

zákonné předpisy (což je běžné i v demokratických státech), ale ještě musel projít 

prověrkami Národní jednoty. V zahraniční politice byl protazím největším úspěchem 

odchod Britů, kteří Egypt opouštěli po 74 letech, a v rámci zachování kontaktů došlo 

mezi oběma státy k navázání diplomatických styků. Nebyl to však jediný stát, se kterým 

Násirův Egypt navázal kontakty, 16. května Egypt uznal Maovu komunistickou Čínu, 

což vedlo ke zhoršení vztahů s USA, které za Čínu uznávaly Tchai-wan. 

 

 Na diplomatickém poli také došlo k dalšímu zlepšení vztahů 

s Československem. 27. června byla diplomatická zastoupení obou zemí povýšena na 

velvyslanectví. Ačkoliv je velmi známý pokus Egypta a Sýrie o vytvoření společného 

soustátí v roce 1958, o vzniku federace Egypta a Sýrie se uvažovalo již v roce 1956. 

Tehdy ještě neměl vzniknout společný stát, ale mělo se začít s uzavíráním 

hospodářských, kulturních a dalších dohod. Na vznik společného státu však ani tak 

 
57 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1955-1957, Zprávy ZÚ - 0848/56/AK. 
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nepospíchali Egypťané, jako Syřané, kteří byli pro okamžitý vznik federace, aby pak 

stejně rychle v roce 1961 ze soustátí vystoupili. 

 

Další čtvrtletní zpráva58 se pochopitelně zabývala znárodněním Suezského 

průplavu, které se setkalo s nadšeným souhlasem většiny veřejnosti, která byla ochotna 

Egypt bránit i proti případné zahraniční intervenci vznikem domobrany a milice, které 

měly společně s armádou mít sílu až 1,3 milionu vojáků. Tento odhad se však během 

suezské války ukázal jako velmi nadsazený a otázkou pochopitelně zůstává, jak by se ve 

skutečném boji většina nadšených domobranců zachovala. Společně se znárodněním 

Suezu došlo i k odkladu voleb do Národního shromáždění, které se patrně měly konat 

v listopadu 1956, v té době měl však Egypt jiné starosti než volební klání. V zahraniční 

oblasti byly za největšího nepřítele Egypta považovány USA (které však chtěly 

suezskou krizi řešit na půdě OSN, což také v listopadu převedly do skutečnosti, patrně 

k velkému překvapení Britů a Francouzů), Velká Británie a Francie, o Izraeli ani 

nemluvě se kterým byly vztahy dlouhodobě mimořádně špatné. Vztahy mezi 

Československem a Egyptem pokračovaly zlepšováním (ČSR otevřelo v Egyptě v srpnu 

své velvyslanectví, Egypt o měsíc později učinil to samé v Československu), 

z československého pohledu však vztahy poněkud kalila pasivní obchodní bilance. Za 

prvních sedm měsíců roku 1956 představoval egyptský import 99 milionů korun, 

zatímco československý vývoz dosáhl pouze 51 milionů (v těchto sumách patrně nejsou 

započítány dodávky zbraní). 

 

Poslední zpráva z tohoto roku59 se hlavně zabývá skončenou válkou. Z hlediska 

informací nepřináší nic nového, pouze za zmínku stojí, že Izrael je popisován jako 

nástroj politiky Velké Británie a Francie, nikoliv jako samostatný stát, který měl ve 

válce své vlastní cíle. Arabské státy byly většinou s Egyptem vysoce solidární, kromě 

morální podpory mu byla nabízena i vojenská pomoc, kterou Násir s díky odmítl. Ve 

vysvětlujícím prohlášení sice uvedl, že nechtěl dále prohlubovat konflikt, v realitě však 

za tímto prohlášením stál mizerný stav arabských armád. Podstatně účinnější a do 

budoucna ničivější se začínalo ukazovat zastavování dodávek ropy, v této válce ještě 

málo využité. Jako velké překvapení je hodnocen postup USA v suezské krizi. Podle 

zprávy stály za postojem Američanů zejména snahy získat autoritu a převzít pozice, 

 
58 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1955-1957, Zprávy ZÚ - 017.400/56. 
59 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1955-1957, Zprávy ZÚ - 010.580/57-AO/II/Z. 
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které s válkou ztratily evropské státy. Z hlediska východního bloku přinesla válka 

vzestup prestiže Sovětského svazu. Za poněkud úsměvnou považuji konstrukci o tom, 

že protikomunistické povstání v Maďarsku a útok na Egypt byly koordinovanými 

akcemi nástupu imperialismu na více frontách.  

 

Pro samotný Egypt představovala válka kromě lidských a materiálních ztrát další 

posílení Násirova vlivu a obliby. Z hlediska materiálních ztrát velmi utrpěl například 

Port Said, kde vznikly škody za 31,5 milionu egyptských liber a bylo údajně zničeno na 

9000 a poškozeno na 3000 domů (tento údaj je podle mě chybný, za reálné by šlo 

považovat prohození poměru, případně zvýšení počtu poškozených domů na 30,000). 

Za poněkud úsměvné také považuji odškodnění, které egyptská vláda platila pozůstalým 

v Port Saidu. Za dělníka nebo zaměstnance se platilo odškodnění ve výši 1000 denní 

mzdy, děti do 15 let byly ohodnoceny 50 egyptskými librami a děti od 15 let 100 

librami. Za mrtvé manželky dostávali pozůstalí polovinu sumy, která byla za mrtvého 

muže. Egyptská vláda také vznesla požadavek na reparace, realisticky však zhodnotila 

to, že patrně žádné nedostane, jako částečné odškodnění byl proto zabaven britský a 

francouzský majetek. Československo se kromě diplomacie ve válce angažovalo akcí 

Československého červeného kříže, který Egyptu poskytl zdravotní materiál. 

 

Jak je vidět, hodnocení československých diplomatů bylo tedy poměrně přesné, 

ačkoliv se ve zprávách nepočítalo s možnou válkou. Příčinou znárodnění Suezu se stala 

dobře známá stavba Asuánské přehrady. Stavba s velkými očekáváními60 však 

způsobila na svém počátku mimořádnou krizi. Násir na stavbu neměl dostatek vlastních 

finančních prostředků, proto se musel obrátit do ciziny. Poměrně rychle se ukázalo, že 

Spojené státy, Velká Británie a mezinárodní organizace jako Světová banka nejsou 

financování přehrady nakloněni. Pro americký Kongres byla nepřijatelná Násirova 

zahraniční politika a Světová banka rovněž nejevila přílišnou ochotu se do 

ambiciózního plánu zapojit.61 

 
60 Zvýšení zemědělské produkce o 25%, zásobárna vody a zvýšení dodávek elektřiny. Naopak po jejím dostavení se 
zemědělská produkce snížila - JOHNSON, Paul: Dějiny 20. století, Rozmluvy, Praha 2008. ISBN-978-80-85336-47- 
4, str. 477. Důvodem bylo, že vysoká přehrada vypouští chladnější vodu od svého dna a také brání naplavování 
úrodných živin z Etiopské vrchoviny. 
61 DURMAN Karel: Popely …. I.: str. 435, dalším problémem se stala rostoucí averze Británie a Ameriky, kdy 
jednání např. o dělení vody z Jordánu, odblokování Suezu a Tiranské úžiny pro izraelská plavidla zkrachovala, což 
vedlo k přiklonění Američanů na stranu Izraele - WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 208. Izrael v té době také 
získával další francouzské zbraně a také měl přislíbené dodávky arzenálu z Kanady (patrně přebytky z 2. světové 
války) a Velké Británie, což mu přineslo celkem dalších 150 letadel a další techniku. - WANNER, Jan: Bitva o 
Suez….: str. 226 - 237. 
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Není mi známo, zda Gamál Násir někdy slyšel o Alexandru Velikém. Události 

však ukázaly, že oba dva mají na řešení spletitých problémů poměrně přímočarý postup. 

Zatímco Alexandrovi stačil na řešení Gordického uzle jeden sek mečem, Násir si svým 

svérázným způsobem přivodil nemálo problémů, které popisují i hlášení ZAMINI. 26. 

července Násir oznámil znárodnění Suezského průplavu, z jehož provozu měla být 

stavba přehrady zaplacena.62 

 

Mezinárodní odpověď na znárodnění se řídila podle toho, kolik procent plavidel 

dotyčné země průplavem projíždělo. Zatímco Američané byli se svými 3% plavidel 

poměrně klidní, zcela jinak se situace jevila Britům a Francouzům, kterým průplavem 

proplouvalo 60% plavidel. Stejné procentuální zastoupení bylo pro počet tankerů 

s ropou. Velká Británie také patřila mezi největší akcionáře průplavu se svým podílem 

ve výši 44%.63 

 

První pokusy o vyřešení krize byly diplomatické. V Londýně se od 16. srpna 

konala konference 22 států, jejíž návrhy s Násirem v Káhiře prodiskutoval australský 

premiér Robert Menzies,64 avšak bez úspěchu. Další konference se již zúčastnily pouze 

státy, které zastávaly stanovisko, se kterým jel do Egypta australský premiér, Egypťané 

se však s těmito státy odmítli bavit.65 Naprázdno také vyšla jednání v OSN.66 

 

Ke slovu se tak dostalo vojenské plánování. První plány spatřily světlo světa na 

konci července 195667, společně s nimi došlo ke shromažďování vojsk.68 Jednání, která 

nakonec vedla k vytvoření koalice Británie, Francie a Izraele byla zahájena na konci 

září a k 24. říjnu byla dojednána dohoda ze Sévres. Dohoda vycházela z ujednání mezi 

 
62 Společnost kanálu vydělávala v té době 35 milionů liber za rok - DURMAN, Karel: Blízký východ….: str. 424. 
63 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 258-261. 
64 Výsledkem konference byly ve skutečnosti dva návrhy. První, se kterým jel Menzis do Káhiry, počítal s tím, že 
Egypt musí akcionářům zaplatit odškodné, Egypt by se na oko vzdal kontroly nad Suezem, jehož zpráva by připadla 
mezinárodní organizaci. Druhý zastávaný Sověty, Indy a Indonésii navrhoval, aby průplav zůstal pod kontrolou 
Egypta, avšak byla by také zřízena mezinárodní organizace, která by řešila poplatky, svobodu plavby atd.. Řešení 
sporů by připadlo OSN. Jednalo se o návrh, který byl velmi podobný návrhu Násira - DURMAN, Karel: Blízký 
východ ….: str. 426-427. 
65 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 578. 
66 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 579. 
67 WANNER, Jan: Bitva o Suez ….: str. 264-294. 
68 Těsně před invazí dosáhly kombinované síly Velké Británie a Francie počtu 80,000 vojáků, 310 bojových a 
transportních lodí a 20,000 vozidel - BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 579. Námořní 
svaz se také mohl spolehnout na krytí 250 letadel z palub sedmi letadlových lodí, invazní síly také mohly počítat 
s leteckou podporou ze základen rozmístěných ve Středomoří - WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 520, Izrael mohl 
do společné koalice přispět 155 letouny - WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 518. Na Sinaji mohl také Izrael proti 
třem egyptským divizím nasadit 10 bojových brigád, což je přibližně ekvivalentní síla - HERZOG, Chaim: str. 145. 
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Británií a Egyptem, podle které mohla Británie opětovně obsadit své bývalé egyptské 

základny v případě napadení arabské země. Izrael tak měl Egypt na Sinaji napadnout a 

postoupit k průplavu, Británie a Francie poté měly Egyptu „přijít na pomoc a ochránit 

Suez“.69 Pro Izraelce bylo také důležité, že Francie rozmístila v Izraeli část svých 

leteckých sil, které měly židovskému státu v nadcházející válce poskytnout dodatečnou 

leteckou obranu.70 Konečný plán invaze schválený pod názvem Musketeer Revise byl 

odsouhlasen 2. října71, Izrael měl zahájit svůj úder 29. října. V plánu se předpokládalo, 

že Spojené státy mají v době prezidentských voleb jiné starosti, Sovětský svaz se zase 

připravoval na operaci Vichr v Maďarsku a musel také řešit problémy v Polsku.72 

 

Také na doposud vyjasněném československo-egyptském nebi se začaly 

objevovat první mráčky, přes které se měla brzy přehnat válečná bouřka. Způsobila je 

zhoršující se platební schopnost Egypta, která měla vygradovat v polovině příští 

dekády. V tomto případě se jednalo o egyptskou žádost na přehodnocení plateb za 

dodávky zbraní. Československé politbyro tak roku 1956 dostalo ke Dni znárodnění 

(28. říjnu) nepříjemný dárek. Egypťané požadovali pro léta 1956-1960 snížení ročních 

splátek o 100 milionů korun ročně (z 300 na 200), za celé období by se tedy jednalo o 

půl miliardy korun. S placením tohoto dluhu by egyptská strana začala až v roce 1961 

částkou 200 milionů, a poté by až do roku 1966 splácela 50 milionů korun ročně. Další 

zhoršení platební situace představoval egyptský požadavek na snížení již tak nízkých 

úroků z 2% na polovinu (to, že pomoc spřáteleným režimům měla své meze, také 

ukazovaly stížnosti ze strany politbyra, že zatímco v kapitalistických státech se úroky za 

zbraně pohybují až kolem 6,5%, státy východního bloku se musí spokojit ani ne 

s třetinovou cifrou) pro dohody, které se měly uskutečnit v roce 1957, ale jejich platby 

by začaly až v roce 1962 a trvaly až do roku 1966. Zatímco v otázce odkladu plateb 

bylo komunistické politbyro, z čistě politického pohledu na věc, ochotno přistoupit na 

egyptský požadavek (výše egyptského dluhu v té době představovala 30,4 milionu liber, 

což odpovídalo 608 milionům korun), ekonomická realita vypadala podstatně hůře. 

Politbyro bylo na přehodnocení úroků ochotno přistoupit jedině, pokud by 

Československo získalo za ušlé úroky adekvátní náhradu. I při přistoupení na odklad 

plateb by znamenalo dočasně ušlý příjem ve výši přes 10,13 milionu britských liber.  

 
69 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 321, BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 580. 
70 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 324. 
71 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 301. 
72 HERZOG, Chaim: str. 139. 
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To se začínalo jevit jako těžko akceptovatelné, protože saldo československého 

zahraničního obchodu bylo již v roce 1956 záporné a v dohledné době se nemělo vrátit 

do kladných čísel. V roce 1956 bylo saldo v mínusu o 605 milionů, v roce 1957 to však 

již mělo být 1,024 miliardy. Československu tak scházel dostatek deviz pro nákup 

chybějících surovin, které v té době představoval například kaučuk. Tuto nelichotivou 

situaci se politbyro snažilo vyřešit žádostí o pomoc ze strany Sovětského svazu. Jednu 

část žádosti představoval požadavek na 5000 tun kaučuku, druhou žádost na půjčku 

valut. Z těchto ekonomických důvodů nemohlo proto ČSR Egyptu vyhovět. Aby se 

alespoň nějakým způsobem otevřela možnost k jednání, politbyro navrhovalo pro platby 

z let 1959-60 posunutí splátek, což by i tak znamenalo dočasný výpadek příjmů za 

téměř 4,02 milionu liber, otázka úroků měla být zcela zamítnuta, protože by se mohla 

stát nebezpečným precedentem. O konečné úpravě, nebo zachování současného stavu se 

mělo jednat od konce října 1956 v Moskvě, kam byl jako zástupce Československa 

vyslán ministr zahraničního obchodu Dvořák. K 29. říjnu, kdy byla schválena 

Dvořákova mise, byla také odsouhlasena dohoda na prodej výrobních celků v hodnotě 

62 milionů korun73 pro výrobu dělostřelecké munice a dalších typů střeliva pro doposud 

dodané zbraně.74 

 

Dvořákova mise do Moskvy byla nakonec pro všechny strany přijatelná. 

Jednání, která probíhala na pozadí potlačení povstání v Maďarsku a operace Mušketýr 

proti Egyptu mezi 29. říjnem až 3. listopadem vedla k odložení splátek pro roky 1957-

1960, což pro ČSR znamenalo výpadek příjmů za 8 milionů britských liber (pro 

Sovětský svaz šlo o 12 milionů). Splátky měly znovu začít v roce 1961, kdy byl Egypt 

povinen zaplatit 10 milionů liber a až do roku 1966 platit dva miliony ročně. Aby tento 

výpadek byl Československu vykompenzován, Sověti přislíbili dodání zboží, které by 

ČSR muselo koupit v kapitalistických státech (mezi nejzajímavější položky patří 

100,000 tun obilí, což nedává příliš lichotivé vysvědčení dočasně pozastavené 

kolektivizaci, která byla, do konce 50. let dokončena).75 

 

 
73 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 120, ar. 
j. 148, bod 19. 
74 ZÍDEK, Petr, SIEBER, Karel: str. 58, šlo o munici pro protitankové kanony ráže 57 a 85 mm, dále pro střelivo do 
zbraní ráže 7,62, 12,7, 23, 100 a 122 mm. Další část představovalo například vybavení pro střelnice - Národní archiv, 
KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2 ,  sv. 334, ar. j. 425 bod 5. 
75 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 120, ar. 
j. 149 bod 20. 
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2.1.2 Suezská válka a její důsledky 

Z vojenského hlediska byla operace Musketeer Revise naprostým úspěchem. 

Izraelci mobilizovali svá vojska 25. října, 29. října76 zahájili nepříliš důrazný útok na 

Egypťany s cílem je zmást, což se jim v prvních 24 hodinách operací podařilo77, 

v následujících šesti dnech se však izraelský válečný stroj rozjel na plné obrátky a za 

cenu ztráty necelých 1100 mužů78Egypťany na Sinaji převálcoval a došel na dohled od 

Suezu. 30. října se však začalo odvíjet i diplomatické kolo operace, které zejména pro 

Británii a Francii skončilo naprostým debaklem a pro Brity definitivní ztrátou 

imperiálního vlivu. Den po zahájení izraelského útoku předala Británie s Francií 

Izraelcům a Egypťanům nótu, podle které měly být bojové operace ukončeny do 24 

hodin, vojska obou státu se měla vzdálit na 16 kilometrů od průplavu, rovněž bylo 

oznámeno, že průplav bude dočasně obsazen, čímž by došlo k rozdělení bojujících 

armád a umožnilo volný průjezd průplavem. Na odpověď dostaly obě strany 12 hodin, 

po jejich vypršení měly být zahájeny bojové akce79 (v době, kdy Izraelcům k průplavu 

scházelo 150 kilometrů, což je i při mírném odporu postup na několik dnů).80 31. října 

zahájili bojové operace i Britové a Francouzi, kdy leteckými údery zničili egyptské 

letectvo81, což 2. listopadu donutilo Násira ke stažení egyptských formací na západní 

stranu Suezu.82 

 

Čáru přes rozpočet operaci však provedli Sověti a zejména Američané. 

Americký prezident Eisenhower „vrazil svým spojencům nůž do zad“, když se rozhodl 

intervenci zastavit pomocí OSN, kde Američané předložili rezoluci vyzývající ke 

stažení izraelské armády, velmi podobná rezoluce brzy následovala ze strany Sovětů. 

Británie a Francie musely obě rezoluce vetovat. 2. listopadu byla ve Valném 

shromáždění schválena americká rezoluce, které požadovala odchod Izraelců ze Sinaje, 

vyhlášení příměří a obnovení provozu v Suezském průplavu, která však byla účastníky 

sèvreské schůzky odmítnuta. 

 

 
76 DURMAN, Karel: Blízký východ….: str. 433. 
77 HERZOG, Chaim: str. 146. 
78 Celkové izraelské ztráty byly 189 padlých, 899 zraněných a čtyři zajatí, Egypťané na tom byli mnohem hůře s 1000 
padlých, 4000 zraněnými a 6000 zajatci - WANNER, Jan: Bitva o Suez …: str. 521. 
79 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 581. 
80 DURMAN, Karel: Blízký východ….: str. 433-34. 
81 Tamtéž. 
82 DURMAN, Karel: Popely…. I.: str. 440. 
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Mezitím nadále probíhaly bojové operace. 5. listopadu byl podniknut úspěšný 

obojživelný útok, který Egypťané nebyli schopni zastavit. Za zastavením a debaklem 

celého Mušketýra však stáli Sověti a Američané. Sověti, kteří se právě museli angažovat 

v maďarské krizi a jejím potlačení, pohrozili, že Moskva chce obnovit mír na Blízkém 

východě, zničit agresory a také oznámili, že se pro službu v Egyptě přihlásilo 50,000 

„dobrovolníků“.83 Mnohem ničivější kalibr nasadili Američané, kteří na trh ve velkém 

vypustili britské libry84, což vedlo k prudkému poklesu britských valut a hodnoty zlata, 

dále omezili dodávky ropy a až do odchodu Britů z Egypta odmítali pomoci britské 

měně ke stabilizaci.85 Pod tímto tlakem se britský premiér Anthony Eden sesypal, a i 

přes naléhání Francouzů v podstatě kapituloval.86 

 

6. listopadu vyhlásil Eden v britské Dolní sněmovně zastavení bojů, Francouzi 

ho brzy následovali.87 K udržení míru mezi Izraelem a Egyptem byly z návrhu OSN 

vytvořeny jednotky UNEF, které měly na hranicích obou státu vytvořit neutrální zónu, 

která měla předejít dalším srážkám.88 Britové a Francouzi se z Egypta stáhli do 22. 

prosince89, Izraelci opustili Sinaj až v březnu 1957. Velkým pozitivem pro Izrael z této 

války bylo, že, kromě prokázání vojenské zdatnosti, kterou měla Sinaj opět vidět 

v podstatně větším měřítku o necelých 11 let později, bylo ukončení blokády Tiranské 

úžiny.90 O plavbě Suezským průplavem v té době nemohlo být ani řeči, protože v něm 

Egypťané potopili 47 obchodních plavidel.91 Průplav se stal majetkem Egypta, avšak 

akcionáři získali náhrady za 28,3 milionu liber.92 

 

 

 

 

 

 
83 Je však otázkou, zda šlo tyto hrozby brát vážně, Sověti v té době neměli ve Středomoří prakticky žádnou leteckou a 
námořní sílu. Tvrzení o nasazení 50,000 dobrovolníků sice na někoho můžou působit hrozivě, Sověti však v té době 
neměli odpovídající přepravní letectvo, které by ještě navíc bylo schopné takový kontingent zásobovat, o dopravě 
těžkých zbraní (zejména tanků a útočných děl ani nemluvě). 
84 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 583. 
85 DURMAN, Karel: Blízký východ….: str. 437. 
86 DURMAN, Karel: Popely…. I.: str. 441. 
87 Tamtéž. 
88 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 584. 
89 WANNER, Jan: Ve stínu studené války: Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny 1956-1960, 
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011, ISBN 978-80-7422-094-4, str. 23. 
90 HERZOG, Chaim: str. 174. 
91 WANNER, Jan: Bitva o Suez….: str. 470. 
92 DURMAN, Karel: Blízký východ….: str. 437. 
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3 Budování soustátí, domácí politické tápání a hospodářské potíže 

V následujících deseti letech se Egypt pod Násirovým vedením vydal různými 

cestami. Od vzniku společného státu se Sýrii v roce 1958, až po jeho rozpad o tři roky 

později, po koketování a částečné zavádění socialistických idejí do egyptské 

ekonomiky, stíhání egyptských komunistů až po zahraniční angažmá, které zemi 

ekonomicky vyčerpávalo a bylo ukončeno tvrdou porážkou a další krizi režimu. 

 

3.1 Co následovalo po Suezu 

Gamálu Násirovi se podařilo válku v listopadu1956 politicky přežít. Ačkoliv se 

egyptská armáda po vojenské stránce nijak nevyznamenala a Násira zachránili 

Američané se Sověty, měl na své straně veřejné mínění.93 Na egyptské politické scéně 

v té době existoval legální Národní svaz, který spatřil světlo světa v květnu 1957. Na 

světlo světa naopak nevystupovali egyptští komunisté, kteří přešli do ilegality v lednu 

1958. V červenci 1957 sice proběhly v Egyptě volby, jejich výsledky ale byly záhy 

anulovány spojením Egypta a Sýrie, protože po vzniku Sjednocené arabské republiky 

egyptští zastupitelé o své mandáty přišli. V ekonomice se Egypt částečně pokoušel o 

autarkii, kterou odnesly zejména společnosti v britském a francouzském vlastnictví.94 

Obecně se Britové s Francouzi netěšili po Suezské válce na Blízkém východě velké 

přízni, několik arabských států přerušilo s oběma aktéry konfliktu diplomatické styky, 

ničím výjimečným nebyl ani bojkot zboží obou států. Rovněž docházelo k útokům na 

občany obou zemí.95 

 

 I přes egyptské potíže nepřestaly československo-egyptské obchodní transakce 

v zásobování zbraněmi. Egypťané požadovali po Moskvě další dodávku pro svá 

oslabená vojska již 5. ledna roku 1957. Žádost na dodávku zbraní v hodnotě 1,3 

miliardy korun, které by byly opět zaplaceny egyptskými produkty, ale s platbami by 

Egypťané začali až v roce 1962 s úrokem sníženým na 1%. Během jednání také 

vyplynulo, že Egypt má připraveno zhruba 700 milionů korun, tudíž se během 

jednáních daly předpokládat tlaky Egypťanů na získání slev. Pro československé 

představitele alespoň mohlo být uklidňující, že hlavní starosti s touto dodávkou by měl 

Sovětský svaz, protože ČSR se mělo na tomto kontraktu podílet dodáním zbraní za 231 

 
93 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 584. 
94 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 585-586. 
95 WANNER, Jan: Ve stínu….: str. 19. 
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milionů korun. Kromě současných finančních potíží se také muselo počítat s rizikem, že 

Egypt by mohl v některé budoucí válce prohrát a Násir by v jeho čele nemusel 

politicky, ani existenčně přežít, případné pohledávky by tak byly velmi těžko 

vymahatelné. I přes tato rizika strana a vláda nakonec rozhodla, že se ČSR tohoto 

kontraktu zúčastní.  V dohodě se jednalo o 12 stíhačkách MiG-15, 40 Jaků-11, 50 

letadel Zlín 126, 75 tanků T-34/85, 115 protitankových děl ráže 57 a 85 milimetrů a 80 

minometů ráže 120 milimetrů. V dohodě se také počítalo s pěchotními zbraněmi. 

Jednání však výrazně zkomplikoval přístup Sovětského svazu, který odmítl 

československý požadavek na placení náhrad pro ČSR. Československé politbyro totiž 

předpokládalo, že po uzavření dohody se bude se Sovětským svazem dále jednat. Pokud 

by Sověti přistoupili na egyptské požadavky, úmysl československé strany byl takový, 

aby Sověti zaplatili zcela nové vybavení z egyptských splátek a aby ceny odpovídaly 

předchozím dohodám. Dohodu se nakonec podařilo najít v poslední únorový den roku 

1957 a pro Egypt se jednalo o velmi výhodnou smlouvu. Velkou roli v tom dozajista 

hrálo politické hledisko věci, na ekonomiku mělo dojít až na začátku 60. let, kde svou 

roli nepochybně sehrála roztržka s Čínou. Egypt obdržel nejnovější sovětské zbraně, 

které ještě nebyly ani zavedeny v armádách Varšavského paktu. Výsledná částka se 

vyšplhala na 1,282 miliardy korun (63,3 milionu liber), Egypt však dostal 50% slevu 

s ještě odloženými platbami do let 1962-1966 s úrokem ve výši 2%. Zásobování bylo 

zahájeno v roce 1957 a skončilo o rok později. Československo se na tomto 

vyzbrojování podílelo 149 miliony korun, což po slevě představovalo 74,5. Základ 

dodávky tvořilo 75 tanků T-34/85, které již v druhé polovině 50. let rozhodně nepatřily 

k tankové špičce. Zhruba 54% dodávky také tvořilo vybavení, které již bylo uskladněno, 

35% tvořily zcela nové výrobky a zbytek připadal na náhradní díly. Snížená egyptská 

platba stačila sice na veškeré pokrytí spotřebovaných surovin, ale sotva stačila na 

necelých 63% mezd. Egypt také samozřejmě nezaplatil v tvrdé měně, ale bavlnou, pro 

Československo bylo alespoň plusem, že čtvrtina bavlny mohla být prodána.96 Je 

otázkou, co si o podobných dohodách mysleli zaměstnanci ekonomických a plánovacích 

komisí.  

 

Vývoj československého hospodářství byl totiž značně otřesen nesplněnými 

pětiletými plány. Druhá pětiletka měla být výchozím plánem ekonomiky od roku 1956, 

 
96 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 136, ar. 
j. 177, bod 14. 



29 
 

byla však schválena až v roce 1958 a třetí pětiletka se zhroutila již v roce 1961. 

Dramaticky se také projevila roztržka s Čínou, kdy se vývoz do Číny mezi roky 1960-

1964 snížil ze 787 milionů na 67 milionů. Podobně se vyvíjel i dovoz, který klesl z 672 

na 148 milionů.97 

 

 Stejně jako příroda, tak i mezinárodní politika nedovoluje dlouhodobý vznik 

vakua. Na straně Američanů se po suezské válce rychle objevilo znepokojení 

z možného proniknutí Sovětského svazu do oblastí Blízkého východu, které by Sověti 

mohli využít k zabrání zdrojů ropy a přerušení klíčových komunikací. Po dočasném 

vyřazení obou evropských zemí z regionu Američané zjistili, že jsou jediným státem 

svobodného světa, který může na Blízkém východě hájit západní zájmy. Američané se 

nakonec nerozhodli připojit k již existujícím organizacím, ale staronový prezident 

Dwight D. Eisenhower představil novou americkou politiku v lednu 1957 v Kongresu. 

Takzvaná Eisenhowerova doktrína spočívala v pomoci každému státu na Blízkém 

východě v oblasti hospodářství, nezávislosti, vojenské podpory a kooperaci, který o ni 

požádá. Pokud by některá země požádala o vojenskou podporu, v případě hrozící 

komunistické agrese, jí měla být poskytnuta pomoc.98 Americký Senát doktrínu schválil 

5. března 1957.99 Egypt (Násir) doktrínu odmítal, což vedlo na čas ze strany Američanů 

k nepochopení reálné egyptské zahraniční politiky, která spočívala v získání výhody pro 

Egypt.100 Američané tudíž začali Egypt považovat za stát nakloněný Sovětskému svazu, 

přes který se Sověti dostanou k teplým mořím. K přehodnocení americké zahraniční 

politiky vůči Egyptu (tehdy již SAR) začalo docházet až v listopadu 1958, kdy 

Američané začali na panarabské a nacionalistické postoje hledět jako na žádoucí 

protikomunistický jev, což vedlo i k rozvoji vzájemného obchodu.101 Samotná 

Eisenhowerova doktrína USA ve svých důsledcích přidělala řadu problémů, kterým se 

původně chtěli autoři dozajista vyhnout. Samotný postup měl z počátku podporu 

Turecka, Iráku, Iránu102, avšak pro Američany znamenal zatažení do sporů v arabských 

zemích a nutnost řešit řadu krizí.103 

 
97 ŠULC, Zdislav: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995, 
nakladatelství Doplněk, Brno 1998, ISBN 80-7239-005-8, str. 28-29. 
98 WANNER, Jan: Ve stínu studené války….: str. 32. 
99 WANNER, Jan: Ve stínu studené války….: str. 33. 
100 WANNER, Jan: Ve stínu studené války….: str. 36. 
101 DURMAN, Karel: Popely…. I.: str. 481. 
102 WANNER, Jan: Ve stínu studené války….: str. 37-39. 
103 V letech 1957-1959 se jednalo o krize v Jordánsku, Iráku, Libanonu a Sýrii. Pro Násira měla největší význam 
krize v Sýrii, která předznamenalo vznik Sjednocené arabské republiky. V Sýrii měli po volbách v roce 1957 velký 
vliv basisté s komunisty, kteří se sice hlásili k panarabismu, ale jejich cíle byly ve skutečnosti odlišné. Zatímco 
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Eisenhowerova doktrína je i hlavním zahraničním tématem v politické zprávě za první 

čtvrtletí roku 1957.104 Egypt se k doktríně amerického prezidenta stavěl odmítavě z toho 

důvodu, že se v ní hovoří pouze o komunistické agresi, zatímco útočícími státy v roce 

1956 nebyli v Egyptě Sověti a doktrína kromě komunistické agrese nepředpokládala 

žádnou jinou. Dalším důvodem egyptského odporu byla politika pozitivní neutrality a 

odmítání nearabských koalic. V oblasti Sinaje mezitím probíhalo od března 1957 

rozmísťování vojsk OSN. Naproti tomu se ve zprávě nijak neřeší, že Egypt v roce 1955 

uzavřel průplav pro lodě pod izraelskou vlajkou a doposud jim nepovolil průjezd. 

Z hlediska Československa byla v roce 1957 prozatím důležitá otázka další spolupráce a 

přání účastnit se industrializace státu. Československým komunistům se také jistě 

zamlouvalo postupné zavádění řízeného hospodářství.  

 

Další čtvrtletní zpráva105 popisuje Násirův neúspěch v pokusu o arabskou 

jednotu. Mezi Egyptem, Saúdskou Arábií a Sýrií probíhaly od roku 1955 pokusy o 

vytvoření arabské obrané koalice, ze které se Saúdi po vyhlášení Eisenhowerovy 

doktríny stáhli. Kromě vlivu na Saúdskou Arábii ze strany USA přispěl k ochlazení 

vztahů mezi Saúdy a Násirem také poněkud protektorský přístup Egypta k ostatním 

státům, doplněný ještě o egyptskými diplomaty šířené zvěsti o tajném Násirově cíli, 

kterým bylo svržení arabských monarchií. Násira alespoň mohlo těšit, že 10. dubna byl 

znovuotevřen Suezský průplav, který byl nemalým zdrojem egyptských příjmů. Dalším 

úspěchem se v květnu 1957 stalo jednání mezi Velkou Británií a Egyptem ve 

Švýcarsku, kde došlo k dohodě o ukončení omezení používání britských liber pro 

Egypt, a další dohodou mezi oběma státy se stala smlouva o průjezdu britských lodí 

průplavem (izraelská plavidla měla nadále průjezd zakázaný, Násir spojoval tento 

problém s řešením palestinské otázky). Dalším britským úspěchem bylo dojednání o 

možnosti mezipřistání letounů britských aerolinek směřujících do Asie. Kde naopak 

Egypťané (jak ostatně očekávali) neuspěli, byla otázka reparací. Kromě řešení 

 
basistům se zamlouvala idea socialistické federace, komunisté naopak doufali v arabský východní blok, což společně 
s jejich silnou pozicí v ozbrojených složkách vedlo ke znepokojení z možného komunistického převratu, což 
nehodlaly tolerovat státy zapojené do Bagdádského paktu. Násir na to zareagoval vysláním egyptských vojsk do 
Sýrie, čímž jednak oslabil místní komunisty a vzal i důvod Bagdádskému paktu k zásahu. Oboje mu získalo značné 
sympatie místních. Kdo však částečně vystřízlivěl, byla Moskva. Ta však do Násira investovala již příliš a tak byli 
syrští soudruzi obrazně řečeno hozeni přes palubu. Podobný význam měly pro Egypt i události v Iráku, kde v roce 
1958 proběhl převrat, a byla vyhlášena republika. V následujícím roce však došlo k řadě střetů, které měly určit, zda 
se Irák připojí k SAR, nebo zůstane samostatným. V bojích které poté probíhaly, zvítězili stoupenci nezávislosti, 
které však podporovali iráčtí komunisté, což si následně od Násira odskákali jejich egyptští soudruzi - DURMAN, 
Karel: Popely…. I.: str. 475-481. 
104 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1955-1957, Zprávy ZÚ - 0.14.770/57-AO/V. 
105 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1955-1957, Zprávy ZÚ - 016.516/57-AOZ. 
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zahraničních problémů se Egypt chystal na konání „voleb“. Slovo volby dávám do 

uvozovek proto, že například 79 kandidujících nemělo ve svém okrsku protikandidáta, a 

jak jsem již uvedl, uchazeč o poslanecký mandát musel projít sítem prověrkových 

komisí. Vztahy mezi ČSR a Egyptem byly nadále dobré, kalily je však potíže některých 

československých podniků, které měly problémy s dodáváním potřebného zařízení 

v řádných termínech (v některých případech až o rok), na což Egypťané reagovali 

požadavkem na úhradu ušlého zisku. 

 

 Poslední zpráva z roku 1957 připadá tentokrát již na pololetní zprávu (stejně 

jako všechny následující) pro tento kalendářní rok.106 Tato zpráva se již zabývá 

sjednocovacím procesem mezi Egyptem a Sýrií, který vyvrcholil 18. listopadu 1957, 

kdy egyptský i syrský parlament schválily rezoluce na vytvoření federace. 

Českoslovenští odborníci však upozorňovali na fakt, že i přes tyto deklarace se jedná o 

dvě zcela rozdílné státy, které se nejdále dostaly v otázce obrany. Sám Násir uvažoval o 

sjednocení až na konci roku 1958, nakonec k němu došlo již v únoru. Jedním z důvodů 

rychlejšího sjednocení se mimo jiné uvádí „imperialistický pokus“ o izolaci Egypta. 

Násirův boj s imperialismem mimo jiné vedl ke zhoršení vztahů s Američany, které 

Násir odmítl již při vyhlášení Eisenhowerovy doktríny, ke zhoršeným vztahům přispělo 

i zablokování egyptských pohledávek Američany po suezské krizi. Z československého 

pohledu není Násirovo mezinárodní postavení hodnoceno zrovna nejlépe. Kromě 

zhoršených vztahů s Američany se Násir snažil o určitou normalizaci vztahů s Brity a 

Francouzi, kde se naopak nesetkal se velkým pochopením, byly arabské vlády, které ho 

až na Jemen a Sýrii nepodporovaly. Ani vztahy s východním blokem nebyly zcela 

bezproblémové, zatímco egyptská veřejnost socialistický blok podporovala, u vlády se 

spíše jednalo o kalkul spojený s politikou pozitivní neutrality. Na domácí scéně se 22. 

července konalo zasedání parlamentu, kde však ke smutku československých komunistů 

nezasedli „pokrokové síly“, ale egyptští nacionalisté. Ostatně o funkčnosti samotného 

parlamentu panovaly značné pochyby podpořené neexistencí politických stran, místo 

nich v něm zasedaly zájmové skupiny Egypťanů. Samotná Komunistická strana Egypta, 

do které se 25. prosince začlenily ostatní prokomunistické strany, čítala na 6,5000 

členů, což v zemi s 22 miliony obyvatel (z nichž bylo 80% analfabetů) neznamenalo 

hrozbu, se kterou by si režim nedokázal v případě potřeby poradit. 

 
106 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1955-1957, Zprávy ZÚ - 011.298/58-9. 
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3.2 Vznik Sjednocené arabské republiky a její problémy 

Krátký svazek dvou zcela hospodářsky rozdílných zemí vznikl 1. února 1958, 

tedy v době, kdy nedávno proběhla egyptská vojenská asistence.107 O měsíc později se 

na bázi federace připojil i Jemen.108 Problémem nového státu však byla zcela rozdílná 

ekonomika. V Sýrii bylo na rozdíl od Egypta podnikání stále mnohem svobodnější, 

rovněž zde byl patrný vliv majitelů velkých hospodářství. SAR také nestihla zavést 

společnou měnu a po celou dobu její existence se také nezrušila cla.109 Nespokojenost 

také vyvolalo zglajchšaltování syrské politiky, kdy byly na Násirův nátlak syrské 

politické strany rozpuštěny.110 Národní shromáždění bylo rovněž rozpuštěno a rozšířeno 

na obě země. Egypťané si také udrželi důležitá ministerstva, jako byla obrana a 

zahraničí.111 SAR nepředstavovalo zcela centralizovaný stát, kabinety obou zemí měli 

v kompetenci finance, spravedlnost nebo zemědělství, z tohoto pohledu se spíše jednalo 

o federaci, alespoň na začátku nového soustátí. Hlavním městem státu byla Káhira.112 

Hlavní opoziční silou byli na krátko komunisté, kteří kritizovali malou míru 

demokratizace a ignorování odlišností obou zemí.113 Za tuto kritiku je na Nový rok 

1959 postihlo rozsáhlé zatýkání jak v Sýrii, tak v Egyptě.114 Tato protikomunistická 

epizoda byla provázena i v tisku kritickou kampaní vůči SSSR, která však byla 

utlumena v polovině roku.115 Roztržka a lá Čína se rozhodně nechystala. 

 

 Českoslovenští diplomaté116 ve své zprávě za první polovinu roku 1958 

hodnotili zejména vznik SAR, kde proběhlo až nečekaně rychlé sjednocení, uvádí se i 

Násirovo prohlášení z ledna 1958, podle kterého mělo sjednocení proběhnout až v roce 

1963. Urychlení sjednocení bylo prý způsobeno zhoršujícím se postavení Sýrie na 

mezinárodní scéně, obavami ze syrských komunistů a celkovou vnitropolitickou krizí. 

Nově vzniklý stát byl poměrně rychle uznán 53 státy (22. února jej uznala ČSR) a ve 

formě volné federace se k SAR připojil i Jemen, který měl obavy z politiky Saúdské 

Arábie. Přesto se však jednalo o dva zcela rozdílné státy (v oblasti vzdělávání, 

ekonomiky nebo celkového politického života, což se rozhodně nedalo říci o Egyptu, 

 
107 DURMAN, Karel: Blízký východ….: str. 457. 
108 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 589. 
109 WANNER, Jan: Ve stínu studené války….: str. 212-213. 
110 DURMAN, Karel: Popely…. I.: str. 476. 
111 WANNER, Jan: Ve stínu studené války….: str. 210. 
112 WANNER, Jan: Ve stínu studené války….: str. 211. 
113 Tamtéž. 
114 DURMAN, Karel: Blízký východ….: str. 479. 
115 DURMAN, Karel: Popely…. I.: str. 480. 
116 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1958-1959, Zprávy ZÚ - 0.19.105/58-9. 
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kde se velmi pomalu vytvářela strana Národní jednoty). To, že hlavní roli ve federaci 

bude hrát Egypt, se začalo ukazovat i na rozdělení osmi společných ministerstev, 

z nichž pouze jedno připadlo Sýrii. Ústava nového státu v podstatě přebírala egyptskou 

ústavu z roku 1956 se silnou pozicí prezidenta. Již od počátku přitom stát sužovaly 

ekonomické problémy (například růst státem stanovených cen o 30%, při stagnaci až 

poklesu mezd). Jako u vzniku většiny nových států, byla i v SAR vyhlášena amnestie, 

díky které se na svobodu dostalo okolo 3,200 vězňů, mezi kterými nechyběli obchodníci 

s hašišem, naopak komunista nebyl propuštěn ani jeden. Z mezinárodního hlediska byla 

pro Násira nejlepší zprávou snaha Američanů o zlepšení vzájemných vztahů, která by 

SAR umožňovala ucházet se o americkou hospodářskou pomoc. Dalším západním 

státem, který postupně začínal pronikat do SAR, byla Spolková republika Německo, 

která se chtěla podílet na industrializaci státu. Z hlediska ČSR bylo nepochybně 

potěšující, že doposud záporné saldo vzájemného obchodu se pomalu začínalo 

vyrovnávat. Zatímco v roce 1957 byla bilance vývozu a dovozu v hodnotách 59,481 vs. 

100,413 milionů korun, v prvních pěti měsících roku 1958 se tyto cifry dostaly na 

hodnotu 86,398 vs. 111,155. Československo se tak stalo druhým nejdůležitějším 

partnerem SAR ve východním bloku. 

 

 Druhá polovina roku 1958117 byla ovlivněna zejména převratem v Iráku, který 

mohl vést připojení této země k SAR. Pro vstup do federace však byli pouze baasisté, 

zatímco ostatní irácké politické strany nijak netoužily po svém pohlcení Národní 

jednotou. Právě odpor iráckých komunistů se udává jako jeden z důvodů Násirovy 

protikomunistické kampaně, kterou zahájil proslovem v Port Saidu 23. prosince. Tato 

kampaň však rozhodně neměla za cíl vést k roztržce se Sověty, ale jejím cílem byl 

„vnitřní nepřítel“. Násir si nemohl vztahy s východním blokem narušit už z toho 

důvodu, že Sovětský svaz poskytl v roce 1958 půjčku na stavbu Asuánské přehrady a 

dohodou z 28. prosince téhož roku se zavázal ke spolupráci na její výstavbě. Kromě 

půjček od Sovětů získával Násir i od hospodářsky rychle sílících poražených z 2. 

světové války jakými byly obě Německa nebo Japonsko. V rámci politiky pozitivní 

neutrality se Násir neobracel pouze na Sovětský svaz, ale i na Spojené státy, se kterými 

Egypt 24. prosince uzavřel smlouvu o dodávkách amerického obilí. Zatímco na 

zahraničním poli znamenala druhá polovina roku 1958 spíše úspěch, na domácím hřišti 

 
117 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1958-1959, Zprávy ZÚ - 016 747/59. 
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situace zdaleka tak optimistická nebyla. Spojení se Sýrií se ukazovalo jako vysoce 

problematické. SAR se stala centralizovaným státem, na kterém vydělávala jeho 

egyptská část, zatímco v Sýrii se postupně vytvářela tichá opozice (například 

prokomunističtí důstojníci v bývalé syrské armádě byli preventivně posílání k 

posádkám na egyptském území), syrští politici se také velmi rezervovaně stavěli 

k nepolitičnosti Národní jednoty. Tyto jevy vedly k nárůstu syrského patriotismu a 

nacionalismu vůči Egyptu. Násir k těmto projevům odporu rozhodně nebyl slepý, již 

v druhé polovině roku 1958 si začínal vyčítat příliš brzké sjednocení (je vůbec otázkou, 

zda by i v pozdější době bylo sjednocení možné). 

 

 S nově vzniklým soustátím začalo brzy jednat i Československo. V říjnu 1958 

navštívil ČSR maršál Ámir, který 17. října nadnesl požadavek na dodávky zbraní 

v letech 1959-63. Tento požadavek se na československé straně dočkal kladného přijetí 

a Politické byro ho 22. listopadu odsouhlasilo. Budoucí dohoda se vyčíslila na 200 

milionů korun (jednalo se o úvěr)118 exportních cen (10 milionů liber). Splatnost byla 

deset let s úrokem ve výši 2% a se zahájením plateb v následujícím roce. Kromě 24 

stíhaček Mig-15, 4 letadel Il-14, raketometů ráže 130 mm se jednalo o munici a 

náhradní díly, zařízení na výrobu munice pro moderní tanky T-54, protiletadlová děla 

KS-19 a houfnice ráže 122 mm za 14 milionů určených ke splacení letech 1960-62 

společně s technickou dokumentací. Nicméně i přes další dohodu se již i v politbyru 

začaly objevovat známky nespokojenosti s Egypťany. Bavlna, která byla hlavním 

egyptským vývozním artiklem, byla totiž státům mimo východní blok prodávána až o 

25% levněji než Československu. Rovněž se zhoršující se ekonomickou situací ČSR 

bylo jasné, že pro Egypt výhodným dohodám a lá rok 1957 je konec. Československo 

mimo jiné do první poloviny roku 1958 celkem Egyptu/SAR dodalo zbraně za 1,23 

miliardy, které měly být zaplaceny do roku 1964.119 Ke konečnému potvrzení této 

dohody došlo na schůzi politbyra 30. června 1959.120 Egypťané tak získali dojednanou 

techniku, náhradní součástky a licenci na produkci střeliva. Jedinou větší úpravou 

dohody bylo zvýšení počtu stíhacích MiGů-15 na 25 kusů. Platby byly podle dohody 

rozvrženy na období 1959-1968 s již klasickým úrokem 2% 

 
118 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 239, ar. 
j. 320, bod. 16. 
119 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 195, ar. 
j. 268, bod 13. 
120 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 239, ar. 
j. 320, bod 16. 
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3.2.1 Protikomunistická kampaň v roce 1959 

 Ve fondu Antonína Novotného se pro rok 1959121 nachází zpráva Policejní 

opatření proti novinářům v Egyptě z 10. dubna 1959. Za tímto názvem se ukrývá 

zatčení více než 50 egyptských novinářů a představitelů inteligence (v dobové 

terminologii komunistů). Největší počet novinářů pocházel z egyptského 

komunistického deníku Al Massaa (15 včetně externistů). Autor zprávy redaktor 

Rudého práva Jaroslav Bouček v době probíhající protikomunistické kampaně referuje 

o přístupu k socialistickým novinářům takto: „Mezi novináři, kteří se zúčastňují 

protikomunistické kampaně, je proti novinářům soc. zemí animozita, ostatní se bojí 

udržování styku. Připadá v úvahu hlavně styk s těmi, kteří spolupracují s policií.“122Ve 

zprávě se dále hovoří o tom, že telegramy socialistický novinářů jsou před odesláním 

cenzurovány. Pro vykonávání cenzury má podle zprávy také Egypt cenzory, kteří 

ovládají jazyky celé východní Evropy. Že skutečně novináři byli pod dozorem, 

vypovídá také to, že maďarský zpravodaj agentury MTI našel ve svém bytě odposlech. 

Bouček si také stěžoval, že jeho posluhovačku vyslýchala egyptská policie, kterou 

zajímalo, s kým se dotyčný stýká. Z mezinárodního hlediska je bezesporu zajímavé, že 

z Egypta začala v té době odjíždět „většina pokrokových emigrantů z Jordánska a vůbec 

pokrokoví příslušníci jiných arabských i afrických zemí, kteří sídlili v Káhiře“.123 

 

 Příčiny této protikomunistické kampaně lze vysledovat v Iráku. Násir o 

začlenění Iráku do SAR velmi stál, proto i s egyptskou podporou proběhl 8. února 1959 

pokus o převrat proti stoupencům nezávislosti, kteří se spojili s místními komunisty, 

který byl však potlačen a Násir poté zahájil kampaň i proti východnímu bloku. Politiky 

států východního bloku však tato kritika nechávala poměrně chladnými, již tehdy 

považovali Násira za poněkud nestabilního a přelétavého prezidenta. Podobně byl Násir 

hodnocen i ze strany západních států, kde tyto jeho „hurá akce“ vedly k posílení 

nedůvěry. Politika ostatních států Blízkého východu v tomto období kopírovala postoj 

obou mocenských bloků a Násira spíše ignorovala. Patrně i to vedlo k tomu, že během 

května 1959 Násir kampaň proti komunistům postupně přerušil a opustil. Se západními 

státy se Násirovi vedlo poněkud lépe než s Irákem. 28. února byla mezi Egyptem a 

Velkou Británií uzavřena dohoda o dokončení řešení suezské války. Otázka reparací 

 
121 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 1. 
122 Tamtéž - citace, str. 1. 
123 Tamtéž - citace, str. 2. 
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byla nakonec zcela opuštěna, ostatně Egypťané o ní od začátku pochybovali jako o 

reálné možnosti, mezi oběma státy došlo k náhradě za britské znárodněné podniky, 

nikoliv však za britské vojenské vybavení, které bylo zabaveno například na Suezské 

základně. I přes tuto dohodu nebyly diplomatické styky obnoveny. Násirovi se dařilo 

během jednání s Američany, se kterými 6. května podepsal dohodu o dodávkách 

zemědělských přebytků za 23,8 milionu dolarů (přes 209 milionů dolarů v současnosti). 

V domácí politice se však stále zhoršovala hospodářská situace, která se v Sýrii pojila i 

s omezením politického života. Násirovi se proto jako obětí beránek dobře hodili 

domácí komunisté, ze kterých se rychle stal veřejný nepřítel číslo 1. Aby se občan SAR 

v roce 1959 stal komunistou, nemusel být ani členem komunistické strany, stačilo, aby 

vznášel sociální nebo platové požadavky. Se 70 čelními představiteli Komunistické 

strany Egypta se také v 1. polovině roku chystal proces pro údajný pokus o převrat. O 

zvýšení své popularity se Násir také pokusil vyhlášením 1. pětiletého plánu, který měl 

vést k industrializaci země (mezi budovatelské plány patřilo i zvětšení koryta Suezského 

průplavu). Pro Československo nedošlo z politického hlediska k žádným změnám, 

jediným negativem bylo nadále očekávané záporné saldo zahraničního obchodu 

s Egyptem, které dosáhlo deseti milionů korun (export 60,8 oproti importu za 70,8 

milionů korun, z nichž 52,5 milionů tvořila bavlna).124 

 

 Zpráva novináře Jaroslava Boučka není jediným dokumentem, který se v roce 

1959 zabývá procesy s komunisty. Z 1. srpna pochází zpráva (autor zprávy není jasný, 

je podepsána jménem Unita, patrně se jednalo o některého zaměstnance ambasády) o 

procesech s komunisty pozatýkanými v roce 1959. Všem zatčeným hrozilo mezi 10-15 

lety za údajné spiknutí proti státu (mezi zatčenými byl i akademik a docent sociologie 

na Káhirské univerzitě Abdel Azim Anis). Pisatel také popisuje, na základě 

propašovaných motáků uvězněných, neutěšené poměry egyptských věznic jako z osady 

Makharik a Citadely, které připomínají popisy lágrů za stalinských čistek: „V této 

hrobce jsou pohřbeni vězňové, natlačení po patnácti v úzké cele, kde musí žít 23 a půl 

hodiny ze 24 hodin. Spí na palmovém listí a byli zbaveni všech práv, která lidská 

společnost přiznává politicky internovaným. Nemají právo na lékařskou péči, ačkoliv 

jsou mezi nimi lidé postižení tuberkulózou, těžkým revmatismem a úplavicí. Nemají 

právo na návštěvy rodinných příslušníků. Jsou vystaveni mučení, od ran pěstí po rány 

 
124 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1958-1959, Zprávy ZÚ - 026 993/59. 
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bičem až po mučení ohněm. Jejich ženy jsou vězněny jako rukojmí.“ 125 Nabízí se však 

otázka, zda by se egyptští komunisté nechovali při vyměněných rolích naprosto stejně, 

jako jejich věznitelé, ostatně chování komunistů k zadrženým v Československu ve 40. 

a 50. letech nebylo o moc lepší. Mezi propašovanými motáky se nacházely i výzvy 

různým mezinárodním organizacím (Liga pro lidská práva, Světová rada míru a další), 

aby způsob nakládání s vězni prošetřily a odhalily před světovou veřejností. Jak však 

brzké události ukázaly, československým, ani sovětským komunistům na jejich 

egyptských soudruzích v rámci pragmatické politiky příliš nezáleželo.126 

 

Oficiální oznámení konce protikomunistické kampaně proběhlo na tom samém 

místě i ve stejný den, kde byla kampaň vyhlášena. 23. prosince 1959 Násir v Port Saidu 

prohlásil127, že věří v rozvíjení přátelských vztahů se Sovětským svazem. Kde se však 

přátelské vztahy rozhodně nerozvíjely, byl vztah mezi Egyptem a Irákem, který byl 

společně s Izraelem hlavním egyptským nepřítelem. Vzájemné vztahy vyhrocovaly i 

pokusy o atentát na iráckého premiéra 7. října 1959, ze kterého Irák obviňoval 

Egypťany. Jako chladné se jevily i styky s dalším členem SAR Jemenem, kde ještě 

nedošlo ke státní návštěvě prezidentů obou zemí. Kromě východního bloku se Egypt 

snažil získat sympatie i u západních zemí. Že v tom byl alespoň částečně úspěšný, 

dokazuje, že Mezinárodní banka poskytla Egyptu 56,5 milionu dolarů na rozšíření 

Suezského průplavu, ovšem Egypt musel v tomto případě souhlasit s tím, že 

Mezinárodní banka bude kontrolovat provoz v průplavu. Patrně dalším ústupkem za 

získané peníze bylo obnovení styků s Velkou Británií 1. prosince 1959 byť pouze přes 

chargé d´affairs. Naproti tomu s Francií zůstávaly vztahy chladné. Z hospodářského 

 
125 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 145, ka. 94, karton 6, obálka 77, citace str. 1-2. 
126 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 145, ka. 94, karton 6, obálka 77. Situace egyptských komunistů se však 
během několika málo let zcela změnila. Jak v rozhovoru s O. Kaderkou z 21. června 1965 poznamenal šéfredaktor 
teoretického orgánu Arabského socialistického svazu Lofti El-Kholi komunisté byli v roce 1962 propuštěni z věznic, 
rozpustili své organizace a vstoupili do Svazu. Velký obrat ve vnímání musel u egyptských komunistů vzbuzovat 
Násir. Zatímco v roce 1959 stál v čele režimu, který je zavíral, v roce 1965 byl vnímán jako záruka možností a 
předpokladů uskutečnit v praxi ideály revoluce, umožňuje jim dialog a zabezpečuje jim ochranu! Zajímavý je také 
ideologický svět Násira. V roce 1965 o sobě prohlašoval, že není ani komunista, ani antikomunista - Národní archiv, 
fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 1261/0/44, (1946) 
1951-1967 (1968), Inv. č. 145, ka. 94, karton 6, obálka 81.  K otázce marx-leninismu se Násir vyjádřil pro egyptské 
komunisty takto: „K marx-leninismu se nehlásím pouze proto, abych nemohl být obviněn, že jsem mluvčím některé 
cizí země. Také proto, že jsem muslim a nechtěl bych se dotýkat náboženského cítění egyptského lidu. Jsem však 
rozhodnut likvidovat soukromé vlastnictví výrobních prostředků a jako arabský nacionalista bojovat proti 

americkému imperialismu.“ - Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ 
Antonína Novotného II, č. f. 1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 145, ka. 94, karton 6, obálka 81, citace - str. 
5. Je však samozřejmě otázkou, zda toto prohlášení nebylo pro egyptské komunisty pouhým divadlem.  
127 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1958-1959, Zprávy ZÚ - 021125/60. 
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hlediska také bylo pro Egypt podstatné, že Američané začali poskytovat dlouhodobé 

úvěry na nákup jejich zemědělských přebytků. Velká Británie však nebyla v roce 1959 

jediným státem, se kterým Egypt zlepšoval diplomatické styky. Další zemí byla 

Německá demokratická republika. 22. září byl v Káhiře otevřen generální konzulát 

NDR, avšak pouze za podmínky, že SAR NDR neuzná. De iure je tato argumentace 

možná, de facto však vypovídá o něčem jiném. Zásadním domácím problémem 

zůstávala pro Násira Sýrie.  

 

Syřané postupně dospěli k poznání, že arabský nacionalismus je pouze krycí 

označení egyptské expanze (v pramenech se bohužel neuvádí, zda někdo Násirovi či 

Egypťanům vmetl, že se chovají jako imperialisté). Centralizovaný stát s káhirským 

centrem vedl k růstu separatismu, překládání syrských důstojníků do Egypta vedlo 

vzhledem k nedostatku egyptských důstojníků v Sýrii k poklesu armádní 

bojeschopnosti. Aby se prohlubující se roztržka alespoň částečně urovnala, navštívil 12. 

října Sýrii maršál Ámir, který zde získal sympatie zrušením (velmi pravděpodobně po 

domluvě s Násirem) některých nepopulárních opatření. Kromě Ámirovi mise Násir 

patrně sázel na to, že sympatie získá pro Národní svaz, do kterého se konečně konaly 

volby. Dle Násirových proklamací měl Národní svaz sloužit jako základna, ze které 

vyroste nadstavba v podobě demokratické, socialistické a družstevní společnosti. 

Přestože Národní svaz existoval již od roku 1957, v realitě sloužil pouze k odvádění 

pozornosti a jako Násirova reklamní agentura v čele a Anwarem Sadatem. Reálná 

činnost svazu byla nulová, v krizové Sýrii byl přijat velmi chladně. Volby do Národního 

svazu ani neprobíhaly přímo, spíše připomínají americký systém volitelů prezidenta. 

Předem schválení reprezentanti se mohli ucházet o místo ve Svazu, poté však měli 

zvolit Generální kongres, ze kterého by se teprve noví poslanci vybírali. Podle 

optimistických odhadů mělo řádné fungování svazu začít v únoru 1960. Tyto politické 

hrátky by patrně část obyvatelstva byla ochotna přijmout, pokud by se dařilo 

ekonomice. Jenže zatímco životní úroveň v Egyptě přinejlepším stagnovala, v Sýrii se 

již začala zhoršovat a byly zavedeny i příděly na petrolej, olej a cukr. Tento 

ekonomický propad pochopitelně vedl k demonstracím nespokojených obyvatel. Na 

platební závazky vůči ČSR a dalším státům však zatím ještě dopad neměl. Právě pro 

ČSR nebyl rok 1959 příliš úspěšný. Vývoz do Egypta klesl na 154 milionů korun, což 

bylo o 23,6% méně než v roce předchozím, pokles zaznamenal i import na 181,7 oproti 



39 
 

209,5 milionům v roce předchozím. Dominantním artiklem dovozu zůstávala bavlna, 

která tvořila 76,3% importu. 

 

 Z roku 1959 však pochází i archivní složka s podstatně odlišným charakterem, 

kterým byl československo-egyptský obchod se zbraněmi. Materiál ze 14. října 1959 

vypracovaný Františkem Krajčírem měl být návodem, jak nadále v tomto obchodu mezi 

roky 1959-1963  postupovat. Nový návrh postupu však revidoval i některé starší 

dohody. Například u dohody z 10. října 1956 nehodlala československá vláda trvat na 

10% zvýhodnění úvěrových a úrokových splátek, naopak u dohody z 28. února 1957 

Československo nepřistoupilo například na egyptský požadavek, podle kterého by se za 

úvěrové splátky nakupovala pouze bavlna. Pro nový kontrakt se například mělo 

přistoupit na egyptský požadavek na rozvržení splátek na deset let při 2% úroku 

v librách sterlingů. Dále měla být Egypťanům v letech 1959-1961 dodána technická 

dokumentace a zařízení k výrobě střeliva pro tanky T-54 a protitanková děla KS-19 a 

houfnice ráže 122 mm vzor 38 v celkové ceně 14 milionů exportních korun splacených 

v letech 1960-1963. Tyto peníze by se však na československých účtech příliš dlouho 

„neohřály“, mělo za ně být nakoupeno zboží v Egyptě (ne však bavlna, která byla 

dominantní položkou československého dovozu, avšak v listopadu 1959 snížila 

egyptská vláda její exportní ceny a také zrušila některá vývozní cla, což ve výsledku 

vedlo k poklesu cen o 15-20% oproti sklizni z let 1958-59).  Právě tento pokles 

v cenách bavlny plně pokryl československé požadavky na určitou revizi smluv z let 

1955-1956, kdy československá strana požadovala 10% zvýhodnění cen. Naopak vázla 

jednání ohledně dohody na náhradní díly v letech 1959-1963.  

 

Egypťané však odmítali jakýkoliv nárůst cen náhradních dílů, které se však již 

v Československu nevyráběly a jejich výroba by musela být obnovena, dále požadovali, 

aby byli z Československa zásobováni i náhradními díly pro sovětskou techniku, která 

jim byla v řadě smluv, na nichž Československo participovalo, dodána. Postoj 

československých úřadů, zejména ministerstva zahraničního obchodu byl v obou 

bodech negativní. Ohledně cen ministerstvo argumentovalo zvláštními opatřeními ve 

výrobě a případnými pozdními požadavky na součástky, a rovněž s cílem nevyrábět díly 

pro sovětskou techniku, neboť Sověti chtěli do Egypta ke svým zbraňovým systémům a 

technice dodávat vlastní náhradní součástky. Kde naopak Sověti Československu příliš 

nepomohli, byla otázka opraven vojenské techniky. Československo bylo zavázáno 
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smlouvou z 22. května 1957 vybudovat opravárenská zařízení pro dodanou 

československou a sovětskou techniku. Jedním z důvodů pomalého budování opraven 

byla závislost Československa na dodávkách speciálních zařízení a technické pomoci 

Sovětů. V důsledku přetížení vlastních výrobních kapacit Sověti Československu 

poskytli pouze částečnou pomoc. Situaci dále komplikovali rozsáhlé požadavky 

Egypťanů na technickou dokumentaci a omezené možnosti domácího průmyslu.  

Posledním problémem se stala egyptská neochota poskytovat exportní prémie při 

nákupech arabského zboží, kterým se de facto za zbrojní vybavení platilo. 

 

Ve vztahu Československa k Egyptu se však v té době začaly československé 

postoje ohledně podmínek dodání zbraní dostávat do stejné pozice, v jaké byly 

podmínky dodávek ze Sovětského svazu, které však pro Egypt přestávaly být tak 

výhodné jako předtím. Jak Československo, tak Sovětský svaz začínaly po Egyptu 

požadovat jednak platbu v hotovosti, nikoliv ve zboží a také beze slev, což například ze 

strany sovětských diplomatů v Káhiře vedlo k varování, že může dojít k narušení vztahů 

mezi Československem a Egyptem. Vzhledem k problému, který představovaly 

dodávky náhradních dílu a náhradních dílů na „dožití“ pro některé zastarávající typy 

vybavení, bylo československé politbyro nuceno se touto otázkou nadále zabývat. 

S návrhem jak nadále postupovat seznámil politbyro v 13. listopadu 1959 ministr 

zahraničního obchodu František Krajčír. Krajčír o tomto tématu hovořil již při své 

návštěvě v Moskvě 30. října 1959 s náměstkem předsedy GKES generálem 

Sidorovičem, který mu oznámil, že Egyptu sice bude Sovětský svaz dodávat náhradní 

díly, ale pouze na komerčním základě (hotově a bez slev), čemuž se Egypťané očividně 

nebránili (nebo neměli na vybranou), protože podle Sidorivičova výkladu byly na tomto 

základě uzavřeny již nové dohody (o revizi starých dohod a jejich platebních metod 

Sověti neuvažovali). Sidoroviče rovněž udivilo, proč se v otázce dodávek na náhradní 

díly pro sovětskou techniku obrátili Egypťané na Československo, nikoliv na Sovětský 

svaz.  

 

V době Krajčírova pobytu v Moskvě se v Káhiře uskutečnila další jednání mezi 

představiteli Československa a Egypta. U dohody z února 1957 se Čechoslovákům 

podařilo pro roky 1959-1962 vyjednat dorovnání ztráty z úroků pro zmíněná léta ve výši 

330.000 egyptských liber, za které měla být opět nakoupena bavlna (což bylo později 

rozšířeno československým požadavkem na další produkty). Pro další jednání 
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navrhovalo ministerstvo zahraničního obchodu, aby se vzhledem k problematickým 

jednáním o vedlejším plnění, exportních prémií a klouzavé doložky přešlo k platbám za 

díly ve volných librách sterlingů, za které by se v Egyptě opět nakoupilo místní zboží. 

Pokud by Egypt nebyl schopen dodávat své zboží během šesti měsíců, mělo dojít 

k platbám ve volné měně. Pro budoucí jednání v Egyptě byly proto sestaveny 

následující doporučení: dosáhnout toho, aby se objem egyptských plateb procentuálně 

rovnal objemu platby v roce dodávky, požadovat platby ve volných britských librách, za 

které se bude v Egyptě nakupovat zboží, nepřebírat odpovědnost za díly pro sovětskou 

techniku dodanou dříve. Bylo také odsouhlaseno, aby se při jednání bylo přistoupeno na 

již zmíněný egyptský požadavek na dokumentaci a zařízení k výrobě munice, která byla 

ještě rozšířena o munici pro protiletadlové zbraně ráže 14,5 a 57 mm s dodací lhůtou 

v letech 1960-1963 za celkem 14 milionů korun.128 

 

 Následující zbrojní dohoda pochází až z 26. března 1960, kdy ministerstvo 

zahraničního obchodu a ministerstvo války SAR podepsaly protokol na dodávky 

náhradních součástek pro armádní techniku a vybavení pro opravny. Československé 

politbyro se k projednávání této dohody dostalo až 7. července. Jednalo se o dodávky 

náhradních součástek pro roky 1960-1967. Kontrakt v hodnotě 9 milionů liber (180 

milionů korun) byl uhrazen v hotovosti, ale za ní se stejně nakupovalo zboží v Egyptě, 

nikoliv v Sýrii.129 Prodloužením dodávek a plateb až do roku 1967130 se 

Československu podařilo získat „páku“ na Egypt (tehdy ještě SAR), že uhradí své 

pohledávky z předchozích kontraktů. Jediným problémem se ukazovalo, že se jedná o 

součástky pro vybavení a výzbroj z 50. let, u které reálně hrozilo, že v druhé polovině 

60. let nebude na vysoké technické úrovni. U armádních opraven se vyskytoval 

problém, že ačkoliv potřebné vybavení již v Egyptě bylo, opravny ještě nebyly 

dokončeny. I přes zdržení měli Egypťané o další spolupráci v oblasti opraven zájem, 

jelikož 7. dubna 1960 podepsali s ČSR protokol o dodávkách součástek pro opravny. 

Z protokolu se nakonec podařilo vyjednat dohodu, která byla 18. července 1960 

podepsána a dodatečně schválena politbyrem 9. září téhož roku.131 Nicméně otázka 

 
128 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968),  Inv. č. 144, ka. 93, karton 5, obálka 63. 
129 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 270 - 
271, ar. j. 352, bod 4. 
130 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 277, ar. 
j. 358, bod 10. 
131 Tamtéž. 
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opraven ze vzájemného jednání tak rychle nezmizela. V roce 1961 se jako hlavní potíž 

začalo projevovat laxní až nulové tempo výstavby opraven pro letadla. Československo 

na to finančně doplácelo, jelikož státní podniky, které se na dohodě podílely, musely být 

stále připraveny pro dodávky do Egypta a nemohly se orientovat na další výrobky. 

Československé ministerstvo zahraničního obchodu proto na své egyptské protějšky 

začínalo tlačit, aby se nejpozději do 15. března konečně rozhodli.132 

 

 Poté co se v první polovině roku 1959 Násir zaměřil na levou část politického 

spektra, se v následujících měsících stala cílem jeho pravá část, kterou představovali 

podnikatelé. Egyptská pětiletka měla vést k větší industrializaci Egypta. Násir však na 

začátku tohoto období podnikatele podporoval ze strany státu, nicméně nevedlo to 

k plánovaným cílům, ale například k převádění devizových měn do ciziny a vzniku 

monopolů.133 Egyptská vláda na to mimo jiné zareagovala zákonem o maximálních 

příjmech a znárodněním banky Misr, která byla vlastníkem 29 podniků a měla aktiva za 

1 miliardu egyptských liber.134 Vliv státu v oblasti ekonomiky se neustále zvyšoval. 

V červenci 1961 byly přijaty socializační dekrety a omezení vlastnictví půdy na 

pouhých 42 hektarů na osobu.135 Egypt se tak stále více začínal přibližovat ekonomikám 

východního bloku se silně převažujícím, nebo dominantním postavením státu. Tyto 

kroky v ekonomické sféře však způsobily rozpad SAR. Nespokojená část syrských 

ozbrojených sil společně s konzervativními a podnikatelskými špičkami země, které 

ještě rozhořčovala centralizace, provedla 28. září 1961 úspěšný státní převrat, který 

ukončil účast Sýrie v SAR. Egypt přesto tento název používal ještě deset let136 a v řadě 

českých archivů je používán dodnes.137 

 

 Otázka rozpadu SAR se ekonomicky týkala i ČSSR. Politické byro se k řešení 

plateb a jejich rozdělení mezi Egypt a Sýrii dopracovalo až 9. října 1961. Sýrie ČSSR 

 
132 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 298, ar. 
j. 382, bod 16. 
133 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 591. 
134 Tamtéž. 
135 V rámci socializačních dekretů bylo znárodněno bankovnictví, některé průmyslové společnosti, části zahraničního 
obchodu a obchodní flotily, část soukromých firem se musela stát polostátními. Půda ve vlastnictví cizinců byla 
rovněž znárodněna - BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 592. Po těchto krocích egyptský 
stát vlastnil kompletní bankovní sektor a 4/5 průmyslových kapacit země - DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé: 
Velká politika 1938-1991. Díl II. - Konce dobrodružství 1964-1991. Karolinum, Praha 2009. ISBN 978-80-246-
1536-3, str. 65. 
136 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard str. 589. Od roku 1971 se Egypt oficiálně nazýval 
Egyptská arabská republika. 
137 Například Archivu ministerstva zahraničních věcí nebo v Národním archivu. 
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ještě dlužila 62,2 milionů korun pro roky 1961-63, zatímco Egypt ještě dlužil 324,8 

milionu, které měl doplatit do roku 1967. Rezortem, který dostal za úkol tento problém 

vyřešit, bylo ministerstvo zahraničního obchodu.138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
138 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 324, ar. 
j. 412, bod 27.  
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3.2.2 Fierlingerova návštěva SAR 

 Rok 1961 byl pro politické kontakty mezi Československem a Egyptem/SAR 

důležitý. Do SAR byla pozvána delegace Národního shromáždění vedena jeho 

předsedou a bývalým sociálním demokratem Zdeňkem Fierlingerem. Dubnová návštěva 

Egypta (od 4. do 12. dubna, Sýrie, která ještě tvořila součást SAR, v programu návštěvy 

nebyla) se od pozdějších návštěv ještě vyznačovala sice formálním a korektním 

přijetím, ale rozhodně ne tak bouřlivým přivítáním, kterému se v listopadu 1966 dostalo 

Antonínu Novotnému. Ve své zprávě to konstatuje i Fierlinger: „Pronesl jsem (po 

příletu do Káhiry) krátký projev, v němž jsem zdůraznil, že máme celou řadu velkých 

společných úkolů, nehledě na rozdíly ve společenském zřízení, jako je udržení míru ve 

světě, odzbrojení, účinná pomoc všem národům, bojujících za svou svobodu a 

samostatnost, jakož i utužení přátelství se všemi národy celého světa bez rozdílu 

společenského zřízení“.139Anwar Sadat, který delegaci na letišti vítal, toto prohlášení 

kvitoval zdůrazněním přátelství mezi oběma státy a vděčností lidu SAR za poskytnutou 

pomoc.  

 

Delegaci v následujících dnech čekala prohlídka hlavních egyptských památek, 

návštěva vybraných podniků (které však ne vždy působily příznivým dojmem, například 

o ocelárně v Heluánu Fierlinger vysoké mínění neměl, popisoval celkovou, nízkou 

produktivitu práce podniku, nedostatek surovin pro výrobu oceli, které musel Egypt 

dovážet, zaostalost a zastaralý technologický proces, co je však zajímavé, je působení 

československých hutníků, kteří v podniku pracovali společně s inženýry z SRN, 

protože německé firmy ocelárnu postavily, dále organizační chaos ve výrobě, který je 

popsán i u dalších navštívených závodů, a jednání se Sadatem. Vrcholem návštěvy 

bezesporu bylo přijetí u Gamála Násira. Tématem rozhovoru bylo zejména odzbrojení. 

Násir představil svou ideu, že pokud by USA přesunuly veškeré finanční prostředky 

vyložené na zbrojení do málo rozvinutých zemí, brzy by mohl nastat světový ráj (jak by 

se k tomu stavěl americký daňový poplatník, se Fierlinger nezmiňuje). Následně si vzal 

slovo Fierlinger: „My jsme ochotni odzbrojit během 24 hodin, kdyby to bylo nutné a 

možné, a že bychom pak mohli poskytnout větší pomoc zemím, které tuto podporu 

potřebují. Největším nebezpečím pro mír ve světě – pokračoval jsem – je 

 
139 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 36 - citace Zpráva o výsledku návštěvy 
československé parlamentní delegace v SAR str. 1. 
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západoněmecký militarismus, který je s to vyprovokovat válečný konflikt. Socialistické 

země jsou však dosti silné, aby každý takový útok v zárodku rozdrtily“.140 Cesta 

delegace následně pokračovala k rozestavěné Asuánské přehradě nebo do egyptských 

zemědělských družstev (dojivost egyptských krav dovezených z Holandska Fierlinger 

uvádí u některých exemplářů až na 30 litrů mléka denně, což je zřejmě přehnané, v 

dnešní době se dojivost krav pohybuje okolo 20 litrů). Aniž to Fierlinger tušil, během 

návštěvy Národního shromáždění v SAR se mu dostalo vysvětlení jedné z příčin 

rozpadu soustátí, když uvádí, že v Sýrii převzal stát na 1,5 milionu hektaru půdy, kterou 

již stihl rozparcelovat. Ekonomickou budoucnost státu viděl předseda československého 

národního shromáždění dobře: „Ekonomika země se rozvíjí celkem úspěšně a plánovitě 

při zachování co největší šetrnosti“.141 Ukazuje se tedy, že Fierlinger zcela v obrazu 

nebyl. Ekonomickou politikou SAR je podle názorů vyslechnutých v egyptském 

parlamentu hospodářská neutralita (jednat se všemi, což egyptská mezinárodní politika 

potvrzovala). 12. dubna odletěla delegace domů, na letišti se s ní však z vyšších 

hodnostářů SAR nerozloučil žádný. 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
140 Tamtéž - citace str. 5. 
141 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 36 - citace Zpráva o výsledku návštěvy 
československé parlamentní delegace v SAR str. 14.  
142 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 36. 
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3.2.3 Rozpad SAR 

 Poměrně chladné přijetí československé delegace se dá patrně vysvětlit dalším 

kolem protikomunistické kampaně, která začala v květnu 1961 a Fierlingerova návštěva 

proběhla v době, kdy k ní probíhaly přípravy.143 Na rozdíl od předchozí kampaně však 

tato probíhala pouze v tisku, důvodem patrně mohly být snahy o nenarušení vztahů 

s východním blokem. Ve vztahu k západním zemím byly nejlepší vztahy s Američany, 

kteří Egyptu poskytovali úvěry na nákup zemědělských přebytků, ale nic více, ať 

v Bílém domě seděl republikán Eisenhower nebo demokrat Kennedy. Poměrně dobré 

vztahy byly v roce 1961 ještě s Velkou Británií, SAR ve své snaze exportovat bavlnu 

dokonce otevřela konzuláty v Manchesteru a Liverpoolu.  Naopak vztahy s Francií byly 

kvůli válce v Alžírsku špatné. Násir se trvale držel politiky pozitivní neutrality a snažil 

se vysmlouvat, co se dalo. V zahraničně politické otázce se do Násirova zájmu postupně 

začínala dostávat Afrika, kde kromě Jihoafrické republiky nebylo na kontinentě 

rozvinutějšího a mocnějšího státu. Vzhledem k rychlé dekolonizaci a značné zaostalosti 

řady nově vzniklých států (o stabilitě ani nemluvě) se Egyptu nabízelo, aby se stal 

nástupcem koloniálních mocností, přes deklarovaná prohlášení o boji s kolonialismem. 

Naopak situace v Arabské lize je popisována tak, že jediná věc, která ji drží pohromadě, 

je potencionální riziko izraelského útoku a existence židovského státu. Ostatní arabské 

státy se také obávaly ekonomické expanze SAR, proto doposud neexistoval společný trh 

a ekonomická unie. Jelikož je tato zpráva ZAMINI napsána pro I. pololetí roku 1961, 

nereflektuje ještě rozpad Sýrie, ale uvádí dobré důvody proč se Syřané, nakonec 

rozhodli dát SAR sbohem. Zahraniční obchod byl zcela kontrolován pomocí bank, kurs 

egyptské libry vůči syrské nebyl volný ale pevně nastaven a navíc se plánovalo 

sjednocení měn. Zpráva se však zcela zmýlila v predikci budoucího vývoje, protože 

uvádí, že Násirova pozice je v Sýrii pevná. 

 

 Po neúspěchu se SAR, Násir zahájil v říjnu 1961 roční kampaň, která vyústila 

v socialistickou orientaci země a vytvoření arabského socialismu.144 Příklon 

 
143 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1960-63, Zprávy ZÚ - 030 679/oi-9. 
144 Násirovi šlo ve skutečnosti o vybudování nezávislé ekonomiky, přičemž socialismus k dosažení tohoto cíle pouze 
využíval. Toto budování socialismu však vedlo ještě k dalšímu utužení politického života v Egyptě, kdy byl Národní 
svaz vystřídán Arabským socialistickým svazem, který také určoval, kdo se na jedno období stane poslancem, poté 
následovalo vystřídání, což jasně vypovídá o tom, že cílem bylo zabránit vytvoření politické vrstvy, ze které by se 
mohla jednoho dne vytvořit opozice, egyptští podnikatelé přišli o majetek za miliardu egyptských liber. Že se však 
z Egypta nestane socialistický stát, podle vzoru východního bloku, se však dalo usuzovat z toho, že v čele Národního 
shromáždění stanul Anwar Sadat, který sympatiemi pro levici rozhodně netrpěl - BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, 
Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 592-595. 
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k levicovým ideálům se také stal vysvobozením pro komunisty pozatýkané na přelomu 

50. a 60. let, kteří se stali členy Arabského socialistického svazu.145 V rámci levicovosti 

také přitvrdila znárodňovací kampaň. Bylo ukončeno placení náhrad za zabavené 

pozemky, výměra, kterou bylo možno vlastnit, se opět snížila, tentokrát na 42 hektarů 

na rodinu, přechodu do vlastnictví státu se nevyhnuly ani některé podniky.146 Jedinou 

opozicí vůči Násirovi tak zůstávali jeho bývalí spolubojovníci ze Svobodných 

důstojníků, kterých se dotýkaly jeho levicové ekonomické kroky vůči podnikatelům, 

mezi kterými byla řada Svobodných důstojníků. Za tuto „drzost“ se jim dostalo 

„odměny“ v podobě propuštění, nebo přeřazení. Další skupina opozičníků ze strany 

Muslimského bratrstva však takové štěstí neměla. Výzvy jeho předáků ke svaté válce, 

podněcování nenávisti vůči křesťanům a židům, nehledě na teroristické útoky z května 

až září 1965 vedly k zatýkání. Po skončení procesu zůstalo sedm popravených 

oběšením, mezi kterými byl i radikál Sajjíd Kútub.147 

 

 O některých těchto procesech velmi dobře ve své době vypovídá další zpráva již 

zmíněného redaktora Rudého Práva Jaroslava Boučka. Bouček ve své zprávě, která však 

postrádá přesnou dataci (je datována k roku 1961148), jednak popisuje rozpad SAR a 

Násirovu reakci. Když byl v Sýrii zahájen převrat, Násir předpokládal, že „arabský lid 

severní provincie se nutně musí vzchopit a vše nadšeně rozdrtit“149, což se pochopitelně 

nestalo. Zpráva pokračuje v tom smyslu, že Násir se prý rychle zorientoval a za 

převratem začal vidět syrskou buržoazii, což dnes jak dnes víme, se ukázalo jako 

poměrně přesné. Bezesporu zajímavá je reakce v samotném Egyptě. Lidé, kteří nebyli 

Násirovi nakloněni, se z jeho syrského fiaska velmi radovali, rovněž očekávali, že Násir 

bude svržen, případně mu budou omezeny pravomoci, což se však nestalo, protože 

Násir dokázal přežít podstatně horší krize, jakými byla například porážka v šestidenní 

válce. 

 

 Není jasná, zda se Násir inspiroval u východních soudruhů, ale po odtržení Sýrie 

provedl sebekritiku, která spočívala v několika bodech: smíření se s domácí reakcí, 

 
145 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 594. 
146 Že tyto kroky nevedly k ekonomickému boomu země, ukazuje jednání mezi SSSR a Egyptem v srpnu 1965, kdy 
Násir žádal odpis celého dluhu vůči SSSR (s platbami ze strany Egypta/SAR mělo problém i Československo). Sověti 
nakonec kývli na odepsání poloviny dluhu - DURMAN, Karel: Popely…. II.: str. 66. 
147 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: 596. 
148 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 3. 
149 Tamtéž - str. 1 citace. 
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nevytvoření bojovné organizace lidu, neinformovanost obyvatelstva o jeho právech a 

jak je bránit, státní aparát nebyl podřízen lidu, ale naopak, proniknutí oportunistů (není 

jasné, koho tím zrovna Násir myslel) do vládního aparátu, což mělo vést k demoralizaci 

revolucionářů.150 Bouček dále píše o tom, že se v té době očekávala reforma vlády, 

která sice nastala, ale dotyčných pět propuštěných ministrů bylo vyhozeno pouze proto, 

že „si z koryt urvali více, než bylo únosné“151. Zpráva dále shrnuje socializační dekrety 

z července 1961 a postupné budování státního sektoru, které je popsáno od roku 1953. 

Jakýmsi vyvrcholením tohoto procesu bylo uvalení veřejné správy majetku na několik 

stovek egyptských podnikatelů (celkem 424) v listopadu 1961152, zahraničního kapitálu 

se však znárodňování prozatím netýkalo (poměrně silnou pozici měla v Egyptě již 

v roce 1961 SRN, která s Egyptem jednala dokonce o zavedení výroby raket až 

s doletem 400 kilometrů,153později i více). O tom, že se Egypt začíná, alespoň 

v prohlášeních jeho představitelů, přiklánět doleva, svědčilo mimo jiné poprvé otevřené 

prohlášení o třídním boji. „Socialismus lze tvořit jen organizovaným bojem tříd, v jejich 

zájmu socialistické zřízení vzniká…. společnou frontou dělníků, rolníků a čestné 

inteligence. Buržoazie podporovala naši revoluci, jen pokud v ní viděla nové trhy, nové 

zisky, nový zdroj moci.“154 Egyptští komunisté, kteří sice byli Násirem perzekuováni, ho 

po rozpadu SAR naopak začali podporovat. Z jejich názorů je však jasně patrné volání 

po amnestii pro jejich vězněné soudruhy: „Nejlepším prostředkem, jak přesvědčit 

arabské a egyptské komunisty o správnosti Násirovy teze o prohlubování revoluce a 

jejího obratu směrem proti vnitřní reakci, by bylo propuštění vězněných vlastenců a 

poskytnutí jim možnosti podílet se na boji svého lidu.“155. Násir jejich podporu kvitoval, 

přesto v říjnu 1961 proběhly s komunisty nové procesy. Zpráva končí konstatováním, že 

se Násir patrně nevydá cestou Castra, ale spíše Peróna, kdy bude provádět reformy 

zaměřené proti nepřátelsky naladěným majetným třídám, dělníky a felláhy však k podílu 

na moci nepustí.156 

 

 
150 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968),  Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 3. 
151 Tamtéž - str. 2 citace. 
152 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 3. 
153 Tamtéž. 
154 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 3. str. 7- citace. 
155 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968),  Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 3., str. 8 - citace. 
156 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (68), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 3. 
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Na mezinárodním poli se Násirovi podařilo částečně snížit dopad rozpadu SAR 

vytvořením Hnutí nezúčastněných států (kromě Egypta ho zakládali Jugoslávie, Indie, 

Indonésie a Ghana) v září 1961, což bylo pro Násira ještě oslazeno tím, že se v říjnu 

1964 stal jeho předsedou, přičemž mu tento post zůstal až do roku 1970, kdy zemřel. 

Další úspěch s vytvořením velké mezinárodní organizace se Egyptu povedl v květnu 

1964, kdy asistoval při vytvoření Organizace africké jednoty.157 

 

Z roku 1962 pochází analytická zpráva zaměřena na Násirovu vnitřní a 

zahraniční politiku. Zpráva hodnotí Násirovu politiku, přes oficiálně deklarovanou 

pozitivní neutralitu jako „balancování mezi dvěma protichůdnými tábory a snahu využít 

rozporů mezi nimi k získání hmotných výhod pro SAR a zvýšení své mezinárodní 

prestiže“,158což se ukázalo jako realistické hodnocení egyptského prezidenta. 

Balancování je demonstrováno na protikomunistických kampaních v tisku, které jsou 

střídány protizápadními prohlášeními Násira a „přebíhání“ od jedné supervelmoci ke 

druhé. Toto jednání se však u Američanů v roce 1959 nesetkalo se velkou důvěrou, 

protože za Násirovými protikomunistickými kampaněmi neviděli skutečný 

antikomunistický postoj, ale pouze pokus o oslabení závislosti SAR na Sovětském 

svazu. Britové ho naopak měli vidět jako nesmiřitelného nepřítele Západu, což vzbuzuje 

o informovanosti autorů zprávy pochyby, jak ukázala epizoda s egyptským jaderným 

programem. Násir také vkládal naděje do oteplení vztahů s USA po nástupu prezidenta 

Johna F. Kennedyho. Jedním z výsledků těchto pokusů o sblížení, byla návštěva 

Kennedyho poradců v Káhiře, a Egyptu se v dubnu 1962 skutečně podařilo s USA 

vyjednat dohody o úvěrech na zboží ve výši 164 milionů amerických dolarů (přibližně 

1,39 miliardy dolarů v současnosti). Podle komunistické analýzy v té době docházelo 

k oteplení vztahů mezi Američany a Egypťany (např. egyptský tisk neodsuzoval 

americké jaderné testy, Američané se angažovali při budování egyptských 

průmyslových podniků). Podle některých názorů však chtěl jít Násir ještě dál. Za 

zmínku zejména stojí názor bývalého viceprezidenta SAR Akrama Chauraniho. 

Chouraniv soukromém rozhovoru řekl, že „Násir má za to, že může být partnerem USA 

a postupně zaujmout místo Angličanů na Blízkém východě vzhledem k tomu, že se 

 
157 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 601-602. 
158 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 6, str. 1 - citace. 
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Američané snaží podlomit vliv Anglie v tomto prostoru.“159Jak však ukázaly události 

následujících let, námluvy USA a Násira zkrachovaly a Násir se naopak přiklonil 

k východnímu bloku a SSSR. O skutečném spojenectví USA a Egypta se dá hovořit až 

za vlády prezidenta Anwara Sadata. Amerika však nebyla jediným západním státem, 

který se v Egyptě angažoval. Velmi aktivní v Egyptě také byla také SRN, která 

Násirova poskytla úvěry a půjčky, egyptští studenti mohli v Německu studovat, do 

Egypta byli také vysláni němečtí techničtí odborníci na zbrojní výrobu. Kromě toho 

v egyptských správních orgánech a policii „působí němečtí experti z řad bývalých 

důstojníků nacistické armády a gestapáků“.160 Aktivní byla v Egyptě i Velká Británie, 

která Egyptu poskytla v roce 1961 padesáti milionový úvěr s příslibem pozdějšího 

navýšení. V Egyptě tak docházelo k boji o vliv mezi členskými státy Severoatlantické 

organizace, který však nebyl nijak koordinován, čehož ve svůj prospěch mohl 

pochopitelně využít Násir. V archivních dokumentech však už tehdy lze nalézt obavy 

z finanční kondice Egypta, které byly označovány za špatné a měly se ještě zhoršit (což 

se ukázalo jako zcela pravdivým problémem, který muselo řešit i Československo a 

Sovětský svaz). 

 

V oblasti domácí politiky zpráva charakterizuje Násirův režim jako 

centralizační, který má za cíl upevnit jeho moc. Sám Násir je popsán jako ještě tvrdý 

antikomunista a pronásledovatel každého, kdo se mu staví na odpor, kdy například v 

koncentračním táboře v poušti bylo uvězněno na tisíc odpůrců režimu, kteří byli posláni 

do kamenolomu na nucené práce. Ačkoliv Násir ještě komunistům nakloněn nebyl, 

samotný socialismus se v tehdejším Egyptě nekritizoval, ba naopak se stával jedním 

z prostředků oficiální státní propagandy, která chtěla veřejnost získat pro budování 

arabské socialistické společnosti, která má být základnou arabského socialismu (zda je 

arabský nacionalismu nadstavbou arabské socialistické společnosti se však bohužel dále 

nerozvádí). Dokumenty naznačují, že Násir chtěl v Egyptě vytvořit téměř až 

utopistickou společnost, která sice neměla být komunistická, ale podle v květnu 1962 

zveřejněné Charty národních akcí měly zmizet třídní rozpory omezováním moci 

vykořisťovatelského kapitálu a cílem bylo dosažení harmonické spolupráce všech 

společenských tříd. Zda by se tato společnost dala nazvat utopickým socialismem, 

 
159 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 6, str. 6 - citace. 
160 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 6, str. 7 - citace. 
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nechám na filozofech a politolozích. Společenské třídy se měly vzájemně sjednotit 

v Arabském socialistickém svazu. V realitě se však Násir rozhodně nehodlal vzdát své 

osobní moci.161 

 

I přes nečekaný vývoj s rozpadem SAR nadále probíhala obchodní jednání o 

dodávkách zbraní. Československé politbyro 9. ledna 1962 souhlasilo s darováním 

licencí a dalších dokumentů pro výrobu minometné munice ráže 82 a 120 mm, což pro 

ČSSR znamenalo dodání potřebného vybavení za 6 milionů korun exportních cen, 

splatných v následujících dvou letech.162 

 

V březnu roku 1962 vznikla na Ministerstvu zahraničních věcí další podrobná 

zpráva zabývající se egyptským vývojem. Zpráva se zaměřuje zejména na příčiny 

rozpadu egyptsko-syrského soustátí nebo na návštěvu delegace vedené Zdeňkem 

Fierlingerem a příčiny chladného egyptského jednání s československou delegací. Podle 

zprávy ministerstva obyvatelstvo Sýrie brzy omrzela hesla o arabském nacionalismu a 

socialismu, které jim byla importována z Egypta. Samotné opakování frází by ještě pro 

část populace bylo přijatelné, pokud by však bylo doprovázeno ekonomickým růstem a 

větší demokratizací země. Za spojení s Egyptem však nastal pravý opak (jedním 

z hlavních terčů byli podobně jako v Egyptě komunisté). Na jinak zajímavé zprávě je 

místy bohužel vidět, že byla psána v roce 1962. Například v případě Sýrie se klade 

rovnítko mezi místní komunistickou stranu a syrské dělnictvo, které mělo být 

pobouřeno zacházením s domorodými komunisty. Další věcí, která se začala Syřanům 

brzy zajídat, byl egyptský přístup. Mocensky silnější Egypťané začali Syřany vytlačovat 

jednak pomocí administrativních opatření (snižování kurzu syrské libry, omezování 

zahraničního obchodu a domácího průmyslu, ale také odstraňováním Syřanů 

z vedoucích pozic ve státě a armádě). Sýrie se tak pomalu dostávala do pozice obyčejné 

kolonie, což je zvláštně pikantní přes Násirův několikrát projevovaným odpor vůči 

kolonialismu. Dochází tak ke skutečnosti, že často bojovníci proti kolonizátorům by se 

jimi sami rádi stali. Násir si v Sýrii, ale i v Egyptě svojí socializační politikou odcizil 

bohaté měšťanstvo, které se na jeho programech nehodlalo podílet a přesouvalo 

potřebný kapitál do nemovitostí, nebo do zahraničí. Násir na tyto kroky zareagoval již 

 
161 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 6. 
162 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 334, ar. 
j. 425, bod 5. 
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zmíněnými socializačními dekrety, které měly z Egypta vytvořit průmyslového 

hegemona Afriky a Blízkého východu.  Právě tyto akce (společně s plány na převoz 

syrského zlatého pokladu do Káhiry) vedly v Sýrii k převratu a ukončily egyptsko-

syrské soustátí.  

 

Násir na poškození své prestiže a oslabení pozic v arabském světě i mimo něj 

zareagoval rozpuštěním Národního svazu a jeho nahrazení plebejštějším Národním 

kongresem lidových sil, který měl být vytvořen hlavně zástupci střední a nižší 

společenské třídy. Egyptší komunisté však zatím od Násira nemohli očekávat přátelské 

vztahy, ale spíše doufat, že se protikomunistická kampaň bude nacházet v útlumu. 

Z mezinárodního hlediska se Egypt nadále držel své politiky pozitivní neutrality a jedné 

z vedoucích úloh Hnutí nezúčastněných států. Základním rysem egyptské zahraniční 

politiky nadále zůstával boj proti imperialismu a kolonialismu, což se vždy neshodovalo 

s realitou, jak jsem popsal v případě Sýrie.  

 

Ani vztahy s východním blokem nejsou popisovány jako harmonické, ale jako 

velmi pragmatický sňatek z rozumu. V Egyptě i Sýrii probíhala od roku 1959 ostrá 

protikomunistická kampaň, která se přelila i do mezinárodní roviny, kdy sice nedošlo ke 

zhoršení hospodářských vztahů a pomoci, nicméně v oblasti politických došlo k jistému 

ochlazení (to stálo i za poněkud chladným přijetím delegace Národního shromáždění 

vedené Fierlingerem, dalším důvodem bylo nedojednání Násirovi návštěvy v ČSSR, 

Fierlinger však vzhledem k Násirovu protikomunistickému kurzu zůstal v otázce státní 

návštěvy pasivní), ale rozhodně k vážnější roztržce, nebo dokonce ukončení 

vzájemných vztahů nedošlo. Přesto se SAR částečně orientovala i na jiné země, zejména 

na USA, SRN a také Jugoslávii, se kterou měla mimořádně dobré vztahy, které se 

promítly i do inspirace o arabském socialismus, který měl za vzor Titovu verzi 

socialistické společnosti.  

 

Vztahy s ČSSR jsou hodnoceny jako poměrně dobré, co však k lepším vztahům 

nepřispělo, byl egyptský import bavlny do Československa. Pro textilní průmysl ČSSR 

byla bavlna z Egypta životně důležitá, Egypt této skutečnosti však využíval (což platilo 

pro celý východní blok) a účtoval socialistickým zemím vyšší ceny, než tomu bylo 

v případě kapitalistických států. Problém se podařilo diplomatickým jednáním vyřešit až 

v prosinci 1961, kdy se ČSSR a SAR dohodly, že při vzájemném obchodu se bude 
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počítat se světovými cenami surovin. I přes nepříjemnosti jako cena bavlny, nebo různé 

projektantské a konstrukční vady v podnicích a závodech, které ČSSR pomáhala 

budovat, byla pozice Československa v Egyptě hodnocena jako dobrá, k čemuž přispěl i 

kvalifikovaný československý personál, který Egypťany zaškoloval a asistoval jim při 

budování závodů. V závěrečném hodnocení se o SAR uvádí toto: „Přes některé záporné 

jevy v jejím současném vnitropolitickém vývoji zůstává SAR nadále zemí našeho 

přednostního zájmu, hraje stále důležitou úlohu v arabském světě a svou protikoloniální 

a protiimperialistickou politikou má značný vliv i na vývoj národně osvobozeneckého 

hnutí v Africe. Svým kladným postojem k otázkám zachování míru a všeobecného a 

úplného odzbrojení pomáhá prosazovat mírovou politiku a je v tomto směru spojencem 

pokrokových sil ve světě.163Zpráva dále doporučuje posilovat pozici ČSSR v SAR, 

uskutečnit vysoké státní návštěvy (Násir obdržel pozvání do Československa již v roce 

1957 a další pozvání mu v roce 1960 předal Novotný při setkání v OSN, nicméně 

iniciativu měla v první řadě projevit SAR. Pokračovat měla i vzájemně výhodná 

spolupráce a obchod.164 

 

Všechny zbrojní a další dohody však vždy neprobíhaly bez problémů. 

Nejčastějším druhem stížností se ukazovala nedostatečná kvalita. U armádních zakázek 

se tyto stížnosti týkaly zejména munice, která byla exportována v letech 1957-1961. 

Politbyro se tímto problémem muselo zabývat v dubnu 1962, kdy na schůzi 10. dubna 

odsouhlasilo maximální přípustnou výši reklamací na 14 milionů korun obchodní parity, 

což bylo hluboce pod požadavky Egypta, který nejprve reklamoval střelivo v hodnotě 

117 milionů, nakonec své požadavky podstatně snížil na „pouhých“ 45. Hlavním 

„hasičem“ tohoto problému se stalo ministerstvo zahraničního obchodu, které měly dále 

podpořit ministerstva obrany a strojírenství. Jedním z důvodů, proč k reklamacím 

docházelo, bylo mimořádně rychlé tempo dodávek střeliva v 50. letech, rovněž se ne 

zcela vzalo v potaz místní klima, což se projevilo na nulové tropifikaci dodávaného 

materiálu, dalšími okolnosti byly sovětské nedostatky při námořním transportu a rovněž 

nedostatečná péče na egyptské straně. Československé vedení nemohlo smést reklamace 

ze stolu již z toho důvodu, že stále platila pětiletá záruka u střeliva a egyptské stížnosti 

 
163 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 37 - Současná situace v SAR a návrh na 
další postup ve vzájemných vztazích mezi ČSSR a SAR - citace, str. 12. 
164 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 37. 
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rozhodně nebyly výmyslem. Vzhledem ke značným pohledávkám také hrozilo riziko, že 

Egypťané, pokud se jim nevyjde alespoň částečně vstříc, sníží platby, které se ještě 

měly ČSSR uhradit. Z avizovaných 14 milionů se mělo 12,75 věnovat na jiné dodávky, 

případně měly být veden jako sleva, 1,15 milionu bylo určeno na nové střelivo a 

zbylých sto tisíc bylo určeno na technickou pomoc.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
165 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962, KSČ - ÚV - 02/2, sv. 346, ar. 
j. 437, bod 3. 
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3.2.4 Egypt v období po rozpadu SAR a válka v Jemenu 

Vývojem v Egyptě se v roce 1962 zabývá i zpráva pro ministerstvo zahraničí. 

Kromě již neúspěšného experimentu se SAR se zpráva v domácí politice zabývá 

Násirovou snahou o získání veřejnosti pomocí Přípravného výboru Kongresu lidových 

sil, který měl jednak nahradit Národní shromáždění a také odvést pozornost od 

jemenské války.  I v rámci voleb do Kongresu lidových sil se rozhodně nedá hovořit o 

demokratických volbách, výběr kandidátů byl stejně jako dříve omezen. Násir také 

zahájil socializační kampaň, která například nařizovala rozdělení 25% zisku mezi 

zaměstnance společnosti, což však vzhledem k faktu, že řada zejména hutních závodů 

byla ve ztrátě (v zisku byly zejména hotely) vedlo nakonec k vyplácení peněz ze státní 

kasy. Kromě přerozdělování peněz si Násir snažil získat obyvatelstvo povolením oslavy 

1. května (vůbec poprvé) nebo zavedením minimální mzdy. Dalším krokem k získání 

veřejnosti bylo vyhlášení Národní charty, která například chtěla zavést rovnoprávnost 

žen, proti čemuž se začali okamžitě bouřit egyptští islamisté, kteří preferovali právo 

šaría. Násir islamistům na tento požadavek nakonec přistoupil, vzápětí však provedl 

mezi konzervativci čistku na univerzitě al-Azhar, která patří dodnes mezi teologické 

autority v muslimském světě. Kromě islamistů měl Násir potíže i s částí ozbrojených sil. 

18. června došlo k potlačení pokusu o puč části letectva a námořnictva, což bylo opět 

následováno čistkami, nikoliv však hrdelními tresty. K dalším domácím problémům se 

přidávala doslova populační exploze egyptského obyvatelstva. Ročně přibývalo mezi 

0,6-0,8 miliony obyvatel, což kromě závislosti na dovozu potravin z USA vedlo 

egyptskou vládu také k sexuální osvětě. Násir se pro používání antikoncepce snažil o 

získání podpory i islámských teologů, kteří nakonec s jejím používáním souhlasili, 

protože podle jejich názorů se antikoncepce nepříčila Koránu. Kromě Spojených států 

udržoval Egypt v této době také dobré vztahy s SRN (se kterou začínala spolupráce na 

raketovém programu) a Itálií, naopak zlepšující se vztahy s Brity se začaly pomalu 

zhoršovat s počínající válkou v Jemenu. Vztahy s Francií zůstávaly nadále chladné. 

Naopak vztahy vůči východnímu bloku byly nadále dobré, přestože Egyptu začínaly 

docházet tvrdé měny.166 

 

A právě jemenská válka se stala i hlavní částí 2. zprávy za rok 1962.167 Ta se 

kromě jemenské války zabývá vytvářením Arabského socialistického svazu, který začal 

 
166 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1960-63, Zprávy ZÚ - 028 985/62. 
167 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1960-63, Zprávy ZÚ - 022 748/63-9. 
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vznikat v prosinci roku 1962 s cílem stát se socialistickou avantgardou, představitelem a 

vůdcem mas, s členstvím otevřeném pro každého Egypťana staršího 18 let souhlasícího 

s Národní chartou. Hlavním otázkou se však stala drahá válka v Jemenu. Denní náklady 

se na ní pohybovaly ve výši 0,25 milionu egyptských liber, naproti tomu státní rozpočet 

v roce 1961 počítal s příjmy 370,9 milionů a výdaji 301 milionů egyptských liber.168 

Zpočátku byla intervence v Jemenu přijímána pozitivně, jak se ji však nedařilo vojensky 

vyřešit, začala společně se ztrátami narůstat nespokojenost. Egyptská inteligence se 

společně s částí veřejnosti začínala ptát, jaký má vlastně válka v Jemenu smysl, když 

řadu Jemenců politické dění příliš nezajímalo (totéž by se však jistě dalo říci o řadě 

Egypťanů), nevěděli, o co vlastně jde a Jemenská arabská republika, jak se státní útvar 

podporovaný Egyptem jmenoval, byl na egyptské pomoci zcela závislý. V Jemenu bylo 

na konci roku již 22,000 egyptských vojáků, z velké většiny elitních útvarů jako jsou 

výsadkáři nebo commandos. Egyptská propaganda se neúspěšně snažila obyvatelstvo 

přesvědčit, že válka v Jemenu je celoarabskou záležitostí. Angažmá v Jemenu se 

začínalo projevovat i na zahraničních stycích se západními státy. Zatímco Američané se 

po celý rok 1962 snažili o sblížení s Násirem (pomocí úvěrů pro nákup zemědělských 

přebytků za 390 milionu, neboli přes 3,3 miliardy v současnosti, dolarů pro roky 1963-

1965, státních návštěv nebo hospodářské pomoci), od září 1962, kdy začalo egyptské 

angažmá, začaly vztahy chladnout. Násir si však z důvodu zachování prestiže nemohl 

dovolit ustoupit. Podobný byl vývoj vztahů s Británií, kde se sice dařilo obchodním 

stykům, kulturní a politické kontakty díky angažmá v Jemenu ochladly. Pro Egypt 

přicházelo toto zhoršení ve špatný čas. Kromě drahé jemenské války se začínal hroutit i 

1. egyptský pětiletý plán. I kvůli nedostatku valut byl plán pro její druhý rok splněn 

pouze na 71% a vzhledem ke značné sumě úvěrů a půjček (232,3 milionů z východního 

bloku a 316,6 milionů ze západních zemí) se jako hrozivá budoucnost začínala jevit 2. 

polovina 60. let, kdy Egyptu hrozilo, že na platby úvěrů a úroky nebude mít vlastní 

zdroje. Přes tyto finanční potíže se Egypt pustil do vývoje balistických střel krátkého 

doletu (300 a 600 km), které se k 10. výročí egyptské revoluce (23. července 1962) 

zařadily do výzbroje. 

 

 Dlouholetý konflikt však není ničím, co by bylo v historii Jemenu něco nového, 

jak ukazuje současný válka. Od roku 1962 zuřila v zemi občanská válka, ve které se 

 
168 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1960-63, Zprávy ZÚ - 026 766. 
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Egypt angažoval již od ledna roku 1962, kdy jím podporovaná Strana svobodných 

Jemenců provedla v září roku 1962 vojenský puč, který stvořil Jemenskou arabskou 

republiku v čele s plukovníkem Abdálláhem Sallem. Proti vojákům se však vytvořila 

opozice podporována Saúdy a Jordánci v jejímž čele stanul imám Muhammad al-Badr, 

která zahájila občanskou válku. Zatímco se pozornost světa v říjnu 1962 upřela na 

sovětské raketové dobrodružství na Kubě, do Jemenu dorazili první egyptští vojáci. Asi 

málokdo očekával, že v zemi zůstanou pět let, ze které je vysvobodí až porážka od 

Izraelců. Jejich počet dosáhl svého vrcholu v roce 1966, kdy bylo v Jemenu nasazeno na 

60,000 Egypťanů (pro srovnání o rok později měl Egypt na Sinaji proti Izraelcům 

100,000 vojáků), kteří byli podobně jako jejich američtí kolegové, v té době se 

rozbíhající vietnamské válce, zataženi v často horském terénu do partyzánského 

způsobu boje, na který však velké konvenční armády nebyly cvičeny a vybaveny.169 

Kromě lidských zdrojů byla válka pro Egypt i velmi finančně nákladná. Konec této 

kampani přinesla až prohraná válka s Izraelem, která vyústila v dohodu mezi Saúdskou 

Arábii a Egyptem v súdánském Chártúmu. Podle dohody se měli Egypťané ze země 

stáhnout, Saúdové se naopak zavázali ukončit podporu partyzánům a vytvořit 

všenárodní kongres všech frakcí, který měl rozhodnout, co se zemí bude dále.170 

 

 Přestože Násir a jeho důstojničtí kolegové byli lidmi sekulárního pohledu na 

svět, nemohli se vyhnout vlivu prostředí, ve kterém vyrůstali a které formovalo 

egyptskou populaci. Tím vlivem byl islám. Jeho vliv na ideologii arabského socialismus 

popisuje zpráva z listopadu 1962.171 Podle velvyslance F. Zachystala se arabský 

socialismus a islám nedostávají do ideového konfliktu, ale spíše se propojují. Propojení 

obou idejí se ukazovalo jako nezbytné z toho důvodu, že arabský socialismus se pro 

Násira stal cestou k panarabismu, proto je v něm prvek islámu nezbytný (úloha islámu 

v arabském nacionalismu je stejná). Islám a jeho texty měly následně sloužit jako 

filozoficko-morální podklad pro podporu arabského socialismu. 

  

 Počátky jemenské anabáze pochopitelně československým úřadům nemohly 

uniknout. O vojenských schopnostech SAR pojednává poměrně krátký archivní 

dokument z roku 1962 (přesné datum bohužel chybí). V jeho počátku se nepřekvapivě 

 
169 DURMAN, Karel: Popely…. II.: str. 66. 
170 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR: str. 597-599. 
171 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 14. 
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konstatuje, že hlavní oporou egyptského režimu je armáda (ostatně jako dnes). 

Hodnocení začíná stručnou rekapitulací armády, která se po fiasku v suezské válce 

vydala (za vydatné politické a ekonomicko-vojenské pomoci Sovětského svazu a 

východního bloku) cestou modernizace. Co je však na dokumentu zajímavé, je příprava 

válečné operace SAR vůči Izraeli v případě zaneprázdnění západních států. „Politické 

vedení SAR pouze čekalo na příhodný okamžik, kdy „berlínská otázka“ natolik 

zaměstná západní velmoci, že nebudou schopny vystoupit na obranu Izraele“172, a poté 

následuje fráze „tuto koncepci na konečnou likvidaci palestinské otázky SAR byla 

nucena odložit v důsledku odtržení Sýrie a tím souvisejícího oslabení armády“.173 Po 

tomto politickém úvodu zpráva pokračuje vývojem armády SAR (budování nových 

svazků, zavádění raket typu země-země s doletem až 800 kilometrů, u doletu raket je 

vidět, že československé odhady byly značně různorodé). Egyptská armáda měla mít 

podle zprávy na konci roku 1962 150,000 vojáků (v toto číslo se velmi pravděpodobně 

nepočítají zálohy) a 700 letadel (z toho 400 bojových). Naproti tomu Izrael měl 

v mírovém stavu 85-90,000 vojáků, avšak účinný izraelský mobilizační systém dokázal 

během 48 hodin zvýšit toto číslo na 250,000. Nicméně pro egyptskou armádu se začala 

ukazovat intervence v Jemenu jako vysoce problematická. Nejenže odčerpávala 

prostředky pro výstavbu vojska, ale do Jemenu byly také vyslány nejlepší egyptské 

jednotky (výsadkáři, přepadové jednotky, část námořnictva a letectva), jejichž počet 

však neměl přesáhnout 20,000 mužů (jak se ukázalo, tak toto číslo bylo více než třikrát 

překročeno). V závěru zpráva konstatuje, že po materiální stránce je na tom egyptská 

armáda dobře, stejně tak jako po morálně politické. Vojenská připravenost a 

odpovídající vzdělání vojáků je však vynecháno. 174 

 

 V rámci budování egyptského průmyslu se do budování egyptských 

průmyslových kapacit se zapojilo i Československo. Kromě nesporných úspěchů, 

kterými byla dobrá reputace československých techniků a výrobků se však objevovaly i 

nepříjemnosti, které pověsti československých výrobků nepřidávaly na renomé. 

Politického byro se od srpna 1961 až do roku 1963 zabývalo řešením nedostatků dílů 

dodaných Přerovskými strojírnami. Řešením tohoto problému byly zaúkolovány rezorty 

 
172 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 17, str. 1 - citace. 
173 Tamtéž - citace. 
174 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 17. 
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těžkého strojírenství, zahraničního obchodu a výstavby již  23. května téhož roku. 

Příčinou nedostatků bylo přidělování zakázek podnikům, které byly nedostatečně 

technicky a organizačně připraveny (například Keramostroj Blansko), což společně 

s nezájmem ministerstva těžkého strojírenství na poskytnutí podpory vedlo k reklamaci 

vadných výrobků. Kromě kritiky několika podniků se zpráva pro politbyro zaměřila 

také na laxní přístup zaměstnanců ministerstva těžkého strojírenství, kteří od února 

1961 nebyli schopni, nebo nechtěli, prošetřit příčiny vad v dodaném zboží. Celkem se 

dodávky vadných výrobků dotkly podniků šamotárny Sornago, cementárny v El 

Tabbinu a keramického závodu Mostorod, kdy došlo k selhání projekčního a výrobního 

rázu, značné nedostatky se také týkaly poskytování odborné pomoci při zahajování 

provozu. Za hlavní příčinu nedostatku byl považován nedostatek soudružské spolupráce 

na všech stupních řízení. Výše zmíněným rezortům bylo politbyrem uloženo, aby co 

nejrychleji odstranily nedostatky a pomohly Egypťanům (celkově se doporučovalo, aby 

při obchodování s méně vyvinutými státy se prováděla intenzivnější a kvalitnější 

odborná pomoc jak u montáže, tak u samotného provozu, taktéž se doporučovalo 

vypracování komplexních postupů a metodiky) uvést zařízení do provozu. Vůči 

pracovníkům československých podniků, kteří byli za uvedený šlendrián zodpovědní, 

měl ministr těžkého strojírenství Reitmajer vyvodit přísné závěry (neuvádí se jaké, ale 

vzhledem k tomu, že probíhala 60. léta, se dá předpokládat, že dotyční zaměstnanci 

nespatřili uranový důl). Kromě potrestání viníků se zainteresovaná ministerstva měla 

zaměřit na to, aby se podobné situace již neopakovaly (opakovaly se v dodávkách 

střeliva). Jako doporučená novinka se například v Přerovských strojírnách mělo otevřít 

zkušební pracoviště pro ověřování kvality závodních výrobků.175 

 

Zejména šamotárna v Sornagu se však zájmu československých komunistů těšila 

nadále. Politbyro se řešením problémů zabývalo například 5. února 1962, kdy se měla 

reflektovat zpráva o výsledcích garančního provozu sepsaná ministry Reitmajerem a 

dalšími členy vlády. Politbyro však datum konečné zprávy odsunulo až do 31. ledna 

1963. Z dokumentů vyplývá, že mezi hlavní zainteresované podniky při řešení 

problémů v šamotárně patřily Přerovské strojírny a Státní projektový ústav 

Keramoprojekt Brno, které dodávaly nezbytná zařízení pro řádný chod egyptského 

podniku, jako byly například tunelové pece, přičemž veškerá nezbytná zařízení se 

 
175 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 143, ka. 93, karton 4, obálka 58. 
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vydala na cestu již v lednu 1962, včetně několika odborníků technické pomoci. Zpráva 

dále popisuje postup při provádění prací, jako byly například přestavby tunelových pecí 

a další. Garanční provoz měl být pro jednotlivé části závodu stanoven do období mezi 1. 

lednem až 30. zářím 1962. Oprava vadných částí podniku byla jedna věc, finanční 

náhrada však byla věcí druhou. Politbyro bylo ochotno Egyptu poskytnout technickou 

pomoc a náhradní díly, Egypťané však kromě této pomoci během jednání v Praze 

v listopadu 1961 ještě požadovali finanční kompenzace za ušlý zisk. Tyto požadavky na 

finanční vyrovnání však byly odmítnuty s odůvodněním vyplývající ze vzájemné 

dohody z 28. října 1957. Tato argumentace, respektive dobře sepsaná dohoda, nakonec 

vedle ke stažení egyptských nároků na finanční kompenzaci. Na druhou stranu již před 

tímto jednáním Československo Egyptu 23. května 1961 kývlo na to, že se bude 

finančně podílet na opravách (poskytnutí československých techniků do konce roku 

1962 zdarma, dodávky strojů a materiálu za 15,000 egyptských liber - přibližně 300,000 

korun, celkem byly Egypťanům uznány reklamace za 700,000 korun).176 

 

 Z roku 1963 pochází také hodnotící zprávy ministerstva zahraničních věcí od 

československého velvyslance Františka Zachystala o formování Arabského 

socialistického svazu v Egyptě, který začal být vytvářen v listopadu 1962, kdy vznikl 

Nejvyšší výkon výbor s Násirem v čele s ambiciózním plánem zformovat svaz do šesti 

měsíců, po uplynutí této doby měla být svolána Generální konference svazu, která by 

upravila volební zákon a připravila volby do egyptského Národního shromáždění. Svaz 

však na svém počátku připomínal generála bez vojska, protože jako každá shora 

budovaná organizace neměl členskou základnu, pouze vedoucí nadstavbu. Pro změnění 

této skutečnosti byla rozjeta masivní náborová kampaň po celém Egyptě, v jejímž rámci 

bylo připraveno celkem sedm milionů přihlášek. Kampaň se však mezi běžným 

obyvatelstvem setkala pouze s malým zájmem, protože běžní Egypťané neměli ke 

vznikající organizaci důvěru (bylo to pro ně něco zcela nového, případně nevěřili, že se 

organizace bude mít delší život), k čemuž také přispělo, že za běžnými lidmi přicházeli 

agitovat státní úředníci, což se rovněž nesetkalo s velkou důvěrou. Jedním z důvodů je 

podle autora zprávy skutečnost, že: „V myšlení lidu je silně zakořeněn prvek 

podřizování se státní autoritě a dnes, kdy mezi něj přicházejí státní úředníci s tím, že lid 

se má podílet na řízení státu, přijímají to s nedůvěrou. Dalším důvodem je stále ještě 

 
176 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 143, ka. 93, karton 4, obálka 59. 
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vysoká negramotnost zvláště na vesnici, která znesnadňuje agitační a propagační 

kampaň, lidé mnohde nevědí vůbec, oč jde a nejeví o to také zájem.177 Autor však 

podotýká, že přesto byl ve vesnických oblastech větší počet přihlášek, než 

v průmyslových závodech, k čemuž měly mimo jiné přispět pozemkové reformy a 

neexistence jiné organizace, která by rolníky zastřešovala, což nebyl případ dělníků, 

kteří již odbory měli a ke vstupu do Svazu se stavěli jako k nucené věci bez valného 

nadšení. U státních zaměstnanců bylo motivací, kromě nadšení některých, také strach o 

místo (který byl oprávněný, protože se brzy ukázalo, že ve státní správě, správních 

radách státních i soukromých společností a ve výkonných výborech odborů budou moci 

pracovat pouze aktivní členové Svazu, zcela jasně toto stanovisko vyjádřil ministr práce 

Anwar Salama: „Aktivní členství v Arabském socialistickém svazu je jedinými dveřmi, 

jimiž bude dovoleno lidem různých tříd zúčastnit se na vedení.“178), případně 

oportunismus. Celkem se do Svazu přihlásilo kolem 4,8 milionu obyvatel Egypta. 

Budování Svazu přesto probíhalo s obtížemi, řešil se například počet základních 

organizací a jejich územní rozdělení, nebo podle pracovišť členů, jak také vůbec zajistit 

řádné fungování organizace, když se s postupem času dalo předpokládat, že řada členů 

se stane pasivními. Přes tyto potíže, není Násirovi upírána snaha o vybudování rozsáhlé 

organizace, která by v dobovém slovníku hájila zájmy maloburžoazie. I z tohoto důvodu 

bylo členství uzavřeno pro bývalé členy politických stran, občany postiženy 

znárodňováním a v roce 1963 ještě i komunisty. Přesto i pro tyto černé ovce se otevírala 

možnost, jak se stát členy. Aby se některý z příslušníků výše zmíněných skupin občanů 

stal členem Svazu, musel pro Egypt vykonat významnou službu (není přesně 

specifikováno jakou).179 

 

 V rámci organizace Hnutí nezúčastněných států se v květnu 1963 uskutečnila 

schůzka mezi Gamálem Násirem a Josipem Brozem-Titem. Mezi oběma státníky 

prakticky nebyly žádné rozpory (v závěru zprávy se doslova píše, že Násir často jezdí za 

Titem pro jeho názory i radu), setkání proto proběhlo v uvolněné atmosféře. 

V závěrečném komuniké se oba dva vyslovili pro mírové řešení mezinárodních 

problémů. Násira i Tita také potěšilo, že Hnutí nezúčastněných států inspirovalo i další 

 
177 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č 145, ka. 94, karton 6, obálka 80, citace -  str. 2. 
178 Tamtéž, citace - str. 8. 
179 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č 145, ka. 94, karton 6, obálka 80. 
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státy k provádění „nezúčastněné politiky“. Oba dva se také vyslovili pro zákaz 

jaderných testů a všeobecné a úplné odzbrojení (což se u Násira dá brát pouze s velkou 

rezervou). Shoda byla nalezena i v otázce imperialismu a kolonialismu, které měly být 

zlikvidovány. V rámci celé návštěvy byl otevřeně kritizován pouze jediný stát, kterým 

nebyly USA, nebo Izrael, ale Jižní Afrika pro svoji politiku vůči černošské populaci 

státu. Tématem rozhovoru také byla připravovaná federace Egypta, Sýrie a Iráku (ke 

které však nikdy nedošlo, jediný blízký pokus o něco takového lze nalézt v předvečeru 

šestidenní války, kdy vznikla vojenská koalice výše zmíněných států).180 

 

 Rozhodně nejzajímavější dokumenty, které se během mého výzkumu podařilo 

nalézt, se zabývají egyptským jaderným programem. Počátky egyptského jaderného 

výzkumu spadají do února 1955, kdy byla 17. února založena Organizace pro atomovou 

energii v Egyptě. Během následujících osmi let byla v Egyptě vybudována řada 

zařízení, která se zabývala jaderným výzkumem (izotopové středisko, laboratoř pro 

nukleární fyziku, v červenci 1961 byl spuštěn výzkumný reaktor a další). Egypt sice 

deklaroval, že mu jde hlavně o mírové využití jaderné energie, při jeho výzkumu 

v oblasti raketové techniky, mě však napadlo, zda Násir neusiloval o získání jaderných 

zbraní. Důvod je prostý. Přesnost tehdejších balistických raket nebyla příliš vysoká, o 

bodové přesnosti, kterou získaly v 80. letech americké střely Pershing II. nebo 

v současnosti ruské střely Iskander mohli tehdejší konstruktéři a vojáci pouze snít. 

Nabízelo se proto logická možnost o opatření rakety hlavicí, která může minout cíl o 

několik stovek metrů, ne-li více, a přesto mít dostatečnou sílu k jeho zničení. Podobně 

uvažovali i českoslovenští odborníci: „I když nemáme přesnější informace, lze 

považovat za velmi pravděpodobné, že výzkum SAR se nesoustřeďuje jen na otázky 

mírového využití atomové energie. Svědčila by o tom řada starších informací, byť 

neprověřených o účasti západoněmeckých expertů ve vojenském výzkumu SAR, a právě 

v současné době vedená kampaň Izraele proti západoněmeckým vědcům pracujících 

v SAR, údajně na výrobě atomových hlavic.“181 Kromě nesporného propagandistického 

úspěchu (pokud by Egypt v 60. letech získal jadernou zbraň a přiznal to, byl by šestou 

zemí, která by na jaderné zbraně dosáhla) z toho plynula řada rizik. Jednak je jaderný 

výzkum mimořádně drahý a náročný na lidské i technické zabezpečení. Je zcela jisté, že 

 
180 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 20. 
181 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1960-63, Zprávy ZÚ - 024 010 /63-9- citace str. 
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Izraelci (kteří patrně jaderné zbraně v 60. letech již sami vyvinuli) by nepřihlíželi tomu, 

jak se jeden z jejich úhlavních nepřátel dostává k jaderným zbraním a jistě by provedli 

podobný útok, kterým byl zničen jaderný reaktor Osirak v Iráku v roce 1981. Na 

egyptském jaderném výzkumu se dodávkami potřebných se podíleli jak SSSR, tak 

USA, Velká Británie a SRN. Při vyhledávání možných ložisek uranu však Egypťanům 

pomáhali Jugoslávci. Společně se stavbou výzkumných pracovišť Egypťané plánovali i 

stavbu jaderné elektrárny o výkonu 175 megawattů, kterou měli od roku 1963 začít 

pomáhat stavět Britové s datem dokončení v roce 1968. Z těchto ambiciózních plánů 

však nakonec sešlo a Egypt dodnes jadernou elektrárnu nemá. V 60. letech však 

vypadala situace růžověji. Počítalo se s tím, že elektrárnu by postavili Američané, nebo 

Britové. Spolupráci v jaderném výzkumu rozvíjela s Egyptem i SRN se kterou měl 

vzniknout společný výzkumný reaktor v Alexandrii.182 

 

 Mezi Československem a Egyptem probíhala v roce 1963 další jednání o 

dodávkách zbraní a jiné vojenské techniky. Na přelomu května a června 1963 se za 

účasti ministerstva zahraničního obchodu jednalo o zahájení výroby v egyptských 

vojenských průmyslových podnicích. Základním důvodem bylo vypršení lhůt u dohod 

z 50. let. K potencionální dohodě v hodnotě 200 milionů korun se však obě strany 

dopracovaly až 25. ledna 1964. Ministerstvo nový kontrakt silně podporovalo, důvodem 

bylo jednak, že Egypt by ČSSR splácel peníze až do roku 1974, dalším kladem bylo, že 

tentokrát by egyptský průmysl vyráběl hlavně zbraně a střelivo z Československa, 

nikoliv ze SSSR, ačkoliv na část vybavení mělo ČSSR od Sovětů licenci. Po dalších 

jednáních však byla dohoda poměrně podstatným způsobem snížena na 160 milionů 

korun obchodní parity, na které byl již klasicky poskytnut úvěr s 2% úrokem. Egypťané 

platili britskými librami, za které měli mezi roky 1964-1970 získat vybavení na výrobu 

dělostřeleckých zbraní ráže 60-122 mm a protiletadlová děla v ráži od 20 do 60 mm, 

minomety a bezzákluzová děla oba typy v ráži 120 mm, kromě toho se v dohodě 

jednalo ještě o vojenskou i civilní optiku, vybavení pro výrobu střeliva a střelného 

prachu nebo potápěčské soupravy. Dohoda byla podepsána ministrem zahraničního 

obchodu Františkem Hamouzem183 15. března 1964.184 

 
182 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1960-63, Zprávy ZÚ - 024 010 /63-9. 
183 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1962-1966, KSČ - ÚV - 02/1, sv. 55, ar. 
j. 58, bod 19. 
184 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1966-1971, KSČ - ÚV - 02/1, sv. 42, ar. 
j. 42, bod 6. 
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 Ačkoliv vzájemný obchod mezi oběma státy probíhal dobře, domácí situace se 

pro Násira nevyvíjela nejlépe. Jádrem nespokojených se začali stávat důstojníci 

vracející se z jemenského konfliktu, což v září 1963 vedlo část námořníků ze základny 

v Alexandrii o pokus o atentát na Násira. Komplot však nevyšel a spiklenci byli zatčeni. 

Rozdávání zisků společností sice může pro někoho vypadat lákavě, Násirovi to však 

podporu nezaručilo, protože rostly ceny185, na což režim reagoval kampaní proti 

obchodníkům. Ti se sice nepokusili Násira fyzicky zlikvidovat jako námořníci, ale 

přestávali ho podporovat. Násir se na tuto rostoucí nespokojenost snažil reagovat 

vytvořením nové politické organizace, která by získala podporu veřejnosti. Zde je 

otázkou, co si Násir vůbec v soukromí myslel. Opravdu uvažoval o tom, že jakákoliv 

politická organizace získá na stranu režimu veřejnost, když se zemi ekonomicky nedaří? 

Čím by si jí získala? Kampaněmi o budování státu? Troufám si říci, že v Egyptě by 

mobilizační faktor mohl u nemalé části populace sehrát islám, Násir se však vždy jevil 

jako nábožensky vlažný. Nabízí se otázka, proč nebyl využit Arabský socialistický svaz. 

Násir se totiž obával, že Svaz přebere egyptská buržoazie (jeho oponenti), která měla 

jak politické zkušenosti, tak potřebné finance. Proto padlo rozhodnutí na vytvoření 

Národního shromáždění, které by se egyptskému prezidentovi stalo trvalou oporou 

oddaných, ale veřejností uznávaných osobností. Budoucí plénum bylo plánováno s 350-

400 zastupiteli, kteří by však nebyli voleni jednotlivě, ale sepsáni na jednotné 

kandidátce.186 O volbách v dnešním slova smyslu se proto opět nedá příliš hovořit. 

 

 Z prosince roku 1963 pochází obsáhlá zpráva o vzájemných vztazích 

vypracována ministerstvem zahraničí, kterou schválilo předsednictvo ÚV KSČ jako 

„manuál“ pro další vztahy se SAR. Zpráva zpočátku rekapituluje již zmíněné 

skutečnosti o Egyptu (aktivní neutralita, neúčast v imperialistických útočných blocích, 

plná hospodářská a politická samostatnost, což ani jedno nebylo pravdou, jeden 

z vůdčích států národně osvobozeneckého boje atd.). Zpráva však kvituje 

protikapitalistické tendence a příklon Egypta k zemím socialistického tábora (např. 

v oblasti ekonomiky, autorům však patrně unikalo, že Násir se socialistou nikdy 

 
185 Problém egyptského hospodářství spočíval v několika věcech. Jednak stát utrácel nad své možnosti. Investice sice 
také směřovaly do zdravotnictví, sociální oblasti, školství, jelikož však tyto instituce platil stát, uspořené peníze vedly 
ke zvýšení kupní síly obyvatel, kteří si však brzy neměli co koupit. Vysoké výrobní náklady a nízká produktivita 
práce, společně s monopolním postavením státu ve výrobním sektoru, zahraničním obchodě a vnitřním obchodě 
společně s nuceným dovozem potravin a tím pádem závislosti na nedostatečných devizách vedly k rozmachu černého 
trhu v maloobchodě - AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1964-1967, Zprávy ZÚ - 
023 749/64-9. 
186 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1960-63, Zprávy ZÚ -  030 893/63-9. 



65 
 

nestane), což kontrastuje především se situací z počátku 60. let. Co je naopak ze strany 

autorů zprávy velmi kritizováno, je velmi slabá československá politická aktivita, která 

se omezila jen na několik státních návštěv, kterých se však nezúčastnili ti nejvyšší 

představitelé státu (o příliš velkou iniciativu se však nesnažili ani Egypťané, jinak by 

například k Násirově návštěvě v ČSSR již došlo, poslední významnou návštěvou byla 

návštěva maršála Ámira v roce 1958, vzájemné kontakty poté byly až do roku 1962 

poměrně chladné, díky probíhající protikomunistické kampani, což se netýkalo pouze 

politických návštěv, ale i jiných - organizací mládeže, kultury nebo školství). Kontakty 

v jiných odvětvích (hospodářství, vojenství, školství, kultura jsou však hodnoceny jako 

dobré). Ministerstvo zahraničí proto navrhovalo postupný rozvoj politických styků od 

parlamentních delegací, až po návštěvy ministrů a jiných významných představitelů.  

 

Egypt byl v 60. letech pro ČSSR nejdůležitější obchodní partner na Blízkém 

východě. Vzájemný obchod se začal bouřlivě rozvíjet po roce 1955, přičemž hlavními 

obchodními artikly z Československa byly kromě zbraní stroje (70% vývozu), naopak 

ze strany Egypta to byla bavlna (80% exportu). Zpráva dále konstatuje, že od roku 1961 

(rozpad SAR) se Násir zaměřil především na vnitřní politiku státu, zatímco 

v předchozích letech byl aktivní spíše v zahraničí (autoři zcela ignorují angažmá 

v Jemenu nebo Kongu). Vyvrcholením této prozatímní aktivity byl vznik Národní 

charty SAR v červnu 1962, která proklamuje zásady Násirova arabského socialismu a 

plán na vytvoření Arabského socialistického svazu (který vznikl o dva roky později se 

zásadou řízení podle demokratického centralismu a minimálně 50% podílem dělnictva a 

rolnictva, ovšem pro největší „reakcionáře a pokrokáře“ bylo členství zakázáno, v roce 

1963 měla organizace již přes 4,8 milionu členů). Oba tyto „socialistické“ programy 

doprovázelo další znárodňování, ze kterého stát získal 500 milionů egyptských liber 

(jak ukázala následující léta, rozhodně to nestačilo na krytí špatné finanční situace 

Egypta), stát po těchto „socializačních krocích“ vlastnil 95% veškerého průmyslu země. 

Znárodňování mělo probíhat za náhradu. Nikoliv za hotovost, ale za státní obligace 

úročené na 4%, avšak jednotlivec mohl vlastnit obligace maximálně za 15,000 

egyptských liber. Jak však autoři trefně poznamenávají: „Zatím však nikdo 

z postižených žádné státní obligace neobdržel a ani náhrady nebyly dosud propláceny. 

Je pravděpodobné, že v tomto směru budou v budoucnu učiněna další opatření 

v neprospěch majitelů znárodněných podniků, neboť vláda, chce-li splnit program 
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ekonomického rozvoje země, nebude mít na náhrady potřebné finanční zdroje“.187 Tato 

předpověď se vyplnila do puntíku.  

 

Naopak dělnictvo se vláda snažila získat zavedením minimální mzdy ve výši 25 

piastrů denně (což odpovídalo 5 československým korunám, egyptská libra odpovídala 

přibližně 20 korunám), podílem na zisku nebo zaváděním podnikových lékařů, nižšími 

nájmy v dělnických sídlištích, nemocenským pojištěním (odpovídalo 60-80% platu) a 

zastoupení dělníků ve vedení znárodněných podniků. Pracovní doba byla omezena na 7 

hodin a dětská práce zakázána. Autoři zprávy však smutně konstatují, že dělnictvo je 

málo uvědomělé. Vláda se pozemkovou reformou (vlastnictví jedné rodiny mohlo být 

maximálně 42 hektarů, za zabavenou půdu měla být poskytnuta náhrada, ale je otázka, 

zda nakonec vůbec byla poskytnuta) a různými finančními úlevami (snížení splátek a 

úroků za přidělenou půdu o 50% a splatnost i této snížené sumy prodloužena na 40 let, 

minimální mzda zemědělského dělnictva atd.). Podle egyptských plánů mělo být 

zemědělství po roce 1970 (tedy v roce kdy byla dokončena Asuánská přehrada) schopno 

uživit rychle rostoucí egyptskou populaci, která ještě v 60. letech byla závislá na 

dodávkách obilí a mouky z USA. Modernizace zaostalého egyptského venkova také 

probíhala budováním zdravotních středisek se státem hrazenou péčí, budováním škol a 

kulturních středisek. Na venkově se těšilo značnému zájmu družstevnictví, kterého se 

účastnilo téměř zejména drobných 1,3 milionu rolníků ve více než 4000 družstvech. 

 

Jedním z hlavních Násirových cílů zůstávala industrializace státu. V tomto 

směru se mu dařilo budovat řadu podniků (od roku 1952 přes 700, investice do 

průmyslu vzrostly ze 2 milionů egyptských liber v roce 1952 na 110 milionů liber, 

avšak průmyslová výroba se za dané období zvýšila pouze dvakrát z 680 na 1,3 miliardy 

liber). Pro léta 1960 až 1970 byla vyhlášena „desetiletka“ ekonomického rozvoje, který 

měl stát téměř 1,7 miliardy egyptských liber. Modernizace Egypta se ukazovala jako 

nezbytná, protože zemědělství v roce 1960 zaměstnávalo 61% populace, vytvářelo 73% 

exportu státu a 35% národního důchodu. Egypt tak šlo označit přinejlepším za agrárně-

průmyslový stát.  

 

 
187 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 39 - Informace o vnitropolitické a 
hospodářské situaci a zahraniční politice Sjednocené arabské republiky - citace, str. 2. 
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Zpráva dále pokračuje hodnocením zahraniční situace. Od těch předchozích se 

v řadě ohledů neliší, zajímavá je však ve dvou bodech. Tím prvním je pozice Egypta 

vůči SRN. Západní Německo patřilo mezi západní státy, které poskytly Egyptu řadu 

finančních úvěrů. I z tohoto důvodu Egypt plně rozvíjel své diplomatické styky pouze 

s SRN, zatímco s NDR byly kontakty pouze na konzulátní úrovni. Vývoj v Sýrii 

mezitím začali určovat baasisté, kteří ve státním aparátu a armádě provedli 

protiegyptskou čistku. Nejlepší vztahy z afrických a arabských zemí měl Egypt v roce 

1963 s Alžírskem, kde nedávno skončila válka o alžírskou nezávislost.188 

 

V roce 1964 se nadále rozvíjely i kontakty mezi Československem a Egyptem. 

V únoru tohoto roku zavítal na několikadenní oficiální návštěvu Egypta československý 

ministr zahraničí Václav David. David ve své zprávě pro předsednictvo ÚV KSČ krátce 

popsal lednovou konferenci, která vedla k založení Organizace pro osvobození 

Palestiny, hlavním Davidovým posláním však bylo předat prezidentu Násirovi oficiální 

pozvánku k návštěvě Československa (na kterou podle Davidovy zprávy Násir reagoval 

s neskrývanou radostí), budovat rozvíjení vzájemných kontaktů a prodiskutovat 

s Egypťany současnou politickou situaci. Davidova návštěva také například přispěla 

k tomu, že Egypťané vymazali z černé listiny společností obchodujících s Izraelem 

československý podnik Pragoexport. David ve své zprávě nezmiňuje, že by o tomto 

problému s Egypťany jednal, s největší pravděpodobností se tak jednalo o projev 

egyptské dobré vůle. Hlavním Davidovým partnerem v diskuzích byl egyptský ministr 

zahraničí Mahmud Fawzi, se kterým měl David několikahodinový rozhovor o 

mezinárodních otázkách, přípravě konferencí, obchodě a pochopitelně o omezování 

zbrojení.  David ve své zprávě popisoval celou návštěvu jako velmi srdečnou a 

s velkým zájmem egyptských médií.189 

 

 Po ministru Davidovi se mezi 30. dubnem až 8. květnem 1964 uskutečnila 

v Egyptě jednání československé hospodářské delegace, se kterou se setkal i prezident 

Násir, který kritizoval vlastní úředníky za nedostatečnou spolupráci s Československem. 

Finanční situace Egypta byla v této době ještě relativně dobrá, proto českoslovenští 

představitelé naléhali na Egypťany, aby plně využívali možností úvěrové dohody z 21. 

 
188 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 39. 
189 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv. č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 40. 
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března 1962 ve výši 400 milionů korun, ze kterých bylo v době jednání vyčerpáno 

pouhých 80, které by bylo nejlepší utratit za strojní výrobky. I přes ještě relativně 

dobrou finanční situaci se však na obzoru začínaly objevovat první černé mraky. Jako 

varování mohla sloužit argumentace Egypťanů, že úvěrová dohoda z 21. března 1962 se 

pro ně stává nevýhodnou, přestože 85% plateb se mělo uskutečnit až v průběhu deseti 

let od podepsání patřičné dohody na nákup zboží. Počínající nedostatek financí se 

promítl i do sporů ohledně otázky dovozních licencí pro československé zboží a také o 

uvolnění zboží, které bylo zadržováno v egyptských přístavech, kde bylo zadržováno 

kvůli počínajícím platebním potížím státu a revizí předchozích licencí. Představitelé 

Egypta v tomto bodě přislíbili vyřešení problému poté, co jim měly být předloženy 

patřičné dokumenty. Aby budoucí spolupráce mezi oběma zeměmi probíhala lépe 

(Egypťané například projevovali zájem o vývoz svých chladniček), bylo mezi zástupci 

obou zemí dohodnuto vytvoření Československo-egyptského hospodářského výboru, 

který měl koordinovat postup obou zemí na dalších trzích a podporovat vzájemný 

obchod. Za Československo byl do čela výboru dosazen František Langer z ministerstva 

zahraničního obchodu. 

 

 Pro celkové hodnocení je však zajímavější jiná věc. Ačkoliv se Násir v té době 

již stále více přikláněl svou domácí politikou k socialistickému táboru, socialistické 

země tahaly, co se poskytování úvěrů Egyptu týče, za kratší provaz. Nejvíce peněz zemi 

poskytly Spojené státy (161 milionů egyptských liber), Německá spolková republika 

(93 milionů) a Itálie (91 milionů). Celková suma poskytnuta „svobodným světem“ 

představovala 475 milionů, zatímco země socialistického tábora poskytly 338 milionů, 

z nichž naprostá většina šla na výstavbu Asuánské přehrady. Autoři zprávy nicméně 

varovali před dvěma okolnostmi, které mohly být pro Československo a další 

socialistické země nepříjemné. Tou první bylo varování před hrozbou přeinvestování, 

druhá se týkala toho, že SAR se stávala jednou z nejrozvinutější zemí Afriky, což jí 

výrazně pomáhalo při konkurenčním boji západních zemí o účasti na rozvoji státu (v 

poskytování úvěrů, nákupů strojů a dalších produktů). Třetí se týkala československého 

textilního průmyslu. S rozvojem egyptského textilního průmyslu se dalo předpokládat, 

že egyptské podniky spotřebují značnou část bavlny, která měla být určena na export a 

místo ní se budou snažit prodávat hotové výrobky s vyšší přidanou hodnotou.190 

 
190 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 143, ka. 93, karton 4, obálka 60. 
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 Polovina 60. let se dá obecně charakterizovat jako období četných vzájemných 

návštěv. V září (23. – 26.) tohoto roku 1964 zavítal na návštěvu Československa 

předseda vlády Egypta Alí Sabrí. Jeho hlavním politickým partnerem při státní návštěvě 

však nebyl Antonín Novotný, ale předseda vlády Josef Lenárt.191 Podobně jako při 

Davidově návštěvě se na přetřes dostaly otázky vzájemných vztahů a mezinárodní 

situace přičemž mezi oběma politiky panovala velká shoda názorů. O co však Lenárt 

usiloval, byl plynulejší obchod mezi oběma zeměmi. Československé zboží bylo 

například zabavováno při změně egyptských celních předpisů, Československo by také 

bylo pro větší plynulost vydávání licencí na vývoz, dodržování zásad světových cen pro 

československé nákupy v Egyptě, nebo snaha řešit problémy s dovozem bavlny. Podle 

Lenárta by k odstranění těchto nepříjemností mohl pomoci Výbor pro hospodářskou, 

vědeckou a technickou spolupráci mezi ČSSR a Egyptem (který byl během návštěvy 

„vytvořen“ a podepsán oběma premiéry), k čemuž se Sabrí stavěl kladně. Kromě těchto 

ryze obchodních záležitostí Sabrí také usiloval o spolupráci Československa a Egypta 

na mírovém využití jaderné energie. Kromě jádra se dalšími tématy stal turismus, dovoz 

egyptského ovoce a zeleniny během zimních měsíců nebo kulturní styky. Stejně jako 

Davidova návštěva v únoru 1964 i tato proběhla v přátelské atmosféře, k čemuž také 

přispělo vyznamenání Sabrího řádem Bílého lva I. stupně od Antonína Novotného.192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
191 Naopak Lenárt navštívil společně s Václavem Davidem mezi 7. - 10. březnem 1965 Egypt. Nejzajímavější z této 
návštěvy je zjištění, že Násir se obával, že Američanům nestačí začínající válka ve Vietnamu, ale konflikt Američané 
přenesou i na Blízký východ, a také získání dalšího úvěrů na 25 milionů britských liber - AMZV, Politické zprávy 
(1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1964-1967, Zprávy ZÚ - 071/65. 
192 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 42. 
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3.2.5 Roztržka s Německem 

 Za významnou událost se v roce 1965 dá nepochybně považovat přehodnocení 

postoje Egypta k SRN a NDR. Od října 1964 se mezi Egyptem a NDR připravovala 

dlouhodobá ekonomická dohoda v hodnotě 30 milionů liber. Prohlubování vztahů mezi 

NDR a Egyptem se ale vůbec nezamlouvalo SRN (ať již v rámci Hallsteinovy doktríny, 

nebo čistě ekonomických vztahů), která naopak Egyptu vyhrožovala, že v případě 

uznání NDR uzná SRN Izrael. Kromě biče se SRN pokoušela Egypt získat i na cukr 

v podobě úvěru na 1 miliardu marek. Násir se následně pustil do ostré kritiky SRN. 24. 

prosince 1964 ji kritizoval za vyzbrojování Izraele. Tato skutečnost byla Násirovi 

dlouho známá, avšak egyptský prezident nestál o zhoršení vztahů. V Egyptě žilo kolem 

5,000 německých občanů, včetně bývalých nacistů, kritika se stala veřejnou z toho 

důvodu, že se začínalo prohlubovat napětí okolo vody z řeky Jordán a také Násirova 

obava, že NSR pomáhá Izraeli s výrobou jaderných zbraní. Diplomatická roztržka se 

začala vyhrocovat v lednu 1965, když byl 9. ledna do Egypta pozván Walther Ulbricht, 

který 24. února do Egypta skutečně dorazil společně s úvěrem na 25 milionů britských 

liber. SRN na to zareagovala 7. března, kdy ukončila ekonomickou pomoc Egyptu, 

ukončila případnou německou účast na 2. egyptském pětiletém plánu a plánovala 

navázat diplomatické styky s Izraelem. Přesto se Násir snažil Němce přesvědčit, že 

NDR diplomaticky neuznal, na tento krok by přistoupil, kdyby SRN navázala styky 

s Izraelci. Na stranu Egypta se mezi 10. – 14. březnem formálně přidaly ostatní arabské 

státy, které začaly vyhrožovat stažením velvyslanců, uznáním dvou německých států, 

přerušením politických a ekonomických styků v případě uznání Izraele a pokračování 

útoků na Egypt.193 

 

V květnu 1965 skutečně došlo k uznání Izraele ze strany SRN, což vedlo 

k přerušení diplomatických styků mezi Egyptem (které v Německu začal zastupovat 

Afghánistán) a Západním Německem (které v Egyptě zatupovala Itálie). V reakci na to 

přerušili ekonomickou pomoc Násirovi i Američané. Reálně však k přerušení řady 

kontaktů nedošlo. Egypt nadále uznával NDR pouze na papíře, hospodářské, kulturní a 

konzulární vztahy mezi SRN a Egyptem dále pokračovaly, Němci se pouze odmítli 

zapojit do 2. pětiletky. Obě strany také vyjádřily snahu o normalizaci vztahů, jedinou 

reálnou rozepří nadále byl postoj států k Izraeli. Od listopadu 1965 se však začalo měnit 

 
193 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1964-1967, Zprávy ZÚ - 070/65. 
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pohled i na tento problém, kdy se jedinou reálnou překážkou stala případná ztráta 

prestiže obou stran, čekalo se tedy pouze na vhodnou formulaci, jak spor 

prostřednictvím marockého krále Hasana II. urovnat.194 Výhružky arabských států vůči 

SRN se ukázaly, vzhledem k rostoucí ekonomické síle Německa, jako liché. 

 

 K prozatímnímu urovnání směřovala i jednání mezi Američany a Egypťany. 

Vztahy obou zemí byly v první polovině roku 1965 velmi špatné, jednak kvůli sporu 

mezi SRN a Egyptem o Izrael a také egyptskou angažovaností v Kongu a Jemenu. 

V reakci na to Američané začali pozastavovat zásobování země zemědělskými 

produkty, na kterých byl Egypt závislý podle dohody z roku 1962. V létě roku 1965 se 

vztahy začaly pomalu zlepšovat. Američané jednak nechtěli v Egyptě ztratit své pozice 

a Egypt si kvůli zemědělské síle Ameriky nemohl dovolit přijít o americké obilí. 

V rámci snižování napětí proto Američané začali opětovně exportovat své produkty do 

Egypta, ze strany Egypta došlo ke slibu, že v egyptském tisku skončí protiamerická 

kampaň.195 

 

K prohlubování vztahů mezi ČSSR a Egyptem dále přispěla státní návštěva 

delegace Národního shromáždění Egypta v ČSSR na přelomu dubna a května 1965 (24. 

4. – 2. 5.), kterou vedl Anwar Sadat. V archivních dokumentech se kromě popisu 

delegace (krátký životopis každého účastníka) také nachází hodnotící zpráva o vývoji 

Egypta od důstojnického převratu, která je poměrně přesná, vůbec se v ní ale 

nezdůrazňuje, že Násirovy socializační dekrety vedly v roce 1961 k odtržení Sýrie od 

SAR. Naopak zpráva s uspokojením konstatuje rozrůstání se dělnické třídy a jejího 

významu. Kladně je také hodnocen rostoucí význam Národního shromáždění a jeho 

rostoucí vliv z čehož autoři zprávy vyvozovali rostoucí demokratizaci v Egyptě. Rovněž 

propuštění egyptských komunistů a zrušení zákonů o výjimečném stavu se u 

československých soudruhů setkalo s příznivým přijetím. Kromě domácí politiky se 

pozornosti dostalo i socialistickým krokům v egyptské ekonomice jako bylo 

znárodňování a omezování držení půdy, kontrola nad vnitřním trhem, ale i některé 

sociální kroky Násirovy vlády jako byly minimální (a maximální) příjem, „bezplatné“ 

zdravotnictví nebo dotované závodní jídelny v podnicích. Naopak poněkud komicky 

 
194 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1964-1967, Zprávy ZÚ - SM -030 400/65. 
195 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1964-1967, Zprávy ZÚ - 02p P3y/6T-S. 
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vyznívá cifra, že při prezidentských volbách v březnu 1965 získal Násir 99,99% 

odevzdaných hlasů, což mělo být důkazem podpory pokrokových opatření Násira.  

 

Z dnešního pohledu je však zajímavější část zprávy, která se věnuje 

hospodářství. Upozorňuje na populační explozi, která Egyptu přinášela řadu problémů, 

a snahy státu o pokles porodnosti očividně selhávaly:„Jiným palčivým problémem SAR 

je rychlý růst počtu obyvatel, dosahující ročního přírůstku 700-800 tisíc. Růst průmyslu 

ani rozšiřování zemědělské výroby nestačí i při současném vysokém tempu absorbovat 

tento přírůstek, který rychle předstihuje i růst národního důchodu.“196 

 

Problém s populačním boomem sužuje Egypt do dnešní doby a vývoj egyptské 

demografie rozhodně nenaznačuje, že by počet obyvatel měl začít stagnovat, natož pak 

klesat. Pro československé komunisty však byla podstatnější finanční situace Egypta, 

která se začínala stávat obtížně zvladatelnou a jedním ze způsobů, jak stabilizovat státní 

finance se začalo ukazovat omezení industrializace státu a prodloužení 2. pětiletky na 

sedmiletku. Jako kuriozitu uvádím, že jedním z úsporných opatření bylo zavedení tří 

bezmasých dnů v týdnu. Přes tyto potíže se však optimisticky konstatuje, že se 

hospodářská situace Egypta bude s lepší organizací práce a produktivitou zvyšovat 

(nezvyšovala), přestože Egypt byl v té době závislý na dovozu potravin z USA. 

 

 Zahraniční politika státu byla správně hodnocena jako pozitivní neutralita a 

mírové soužití (zde si dovolím soudit, že řada Jemenců by v té době s něčím takovým 

patrně nesouhlasila), i když Egypt byl více nakloněn socialistickým státům, tak se 

rozhodně nemínil odstřihnout od Západu i přes zhoršení vztahů s USA a zejména 

s SRN. 

 

Vztahy mezi ČSR a Egyptem hodnotí zpráva jako velmi dobré. Kromě souhrnu 

vzájemných návštěv je bezesporu zajímavým vývoj vzájemného obchodu mezi lety 

1960-64, kde byla bilance vývozu a dovozu z Egypta následující (v milionech korun):  

161,7/158,5, 161,7/359,1, 196,4/177,4, 230,5/238,2 a 234,2/221,9. Jak je vidět, až na 

rok 1961 byla obchodní bilance v celkovém součtu prakticky vyrovnána. V těchto 

cifrách však nejsou započítány zbraně dodané z ČSSR. Při jejich započtení by vzájemná 

 
196 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 43, citace - str. 4. 



73 
 

obchodní bilance výrazně nakloněna ve prospěch Československa. Kromě zbraní byly 

hlavním vývozním artiklem strojní výrobky všeho druhu, naopak hlavní dovozní 

komoditou byla bavlna, která tvořila mezi 70-80% dovozu ze SAR. 

 

Dotyčný archivní dokument kromě shrnující zprávy také obsahuje záznam 

rozhovoru mezi Anwarem Sadatem s tajemníky ÚV KSČ Kouckým a Hendrychem. 

Kromě řady běžných frází o budování socialistické společnosti v Egyptě a posuzování 

mezinárodní situace patří mezi nejzajímavější body rozhovoru zastavení americké 

pomoci SAR. Sadat však bohužel neuvádí, o jaký druh pomoci se jednalo, později se 

ukázalo, že šlo o omezení nákupu potravin v USA. Další zajímavostí je, že Sadat vůbec 

nehovořil o hospodářských těžkostech při plánování 2. pětiletky, ačkoliv ta se měla 

týkat budování finančně a surovinově náročného těžkého průmyslu. Z druhého 

egyptského plánu měl být již zcela vyloučen zahraniční kapitál. Z mezinárodních otázek 

je také zajímavé Sadatovo prohlášení, že pokud SRN uzná Izrael, SAR s ní přeruší 

veškeré styky197, k čemuž došlo pouze v oblasti politických styků a brzy se začalo 

jednat o jejich obnovení. 

 

Ještě v červnu roku 1965 se na státní návštěvu Egypta vypravila další 

československá delegace vedená místopředsedou vlády Františkem Krajčírem na I. 

zasedání československého arabského výboru pro hospodářskou spolupráci. 21. června 

ji přijal osobně Gamál Násir. Kromě Krajčíra se setkání dále zúčastnil například 

československý velvyslanec Jablonský. Krajčír Násira seznámil s obsahem jednání a 

vzájemných obchodních smlouvách na úvěry a dodávek zařízení pro strojní průmysl a 

další odvětví egyptské ekonomiky. Oba státníci poté diskutovali nad situací v Alžírsku, 

kde došlo ke střetům mezi Ben Bellou a jeho oponenty, jmenovitě plukovníkem 

Bumedienem, které skončily Ben Bellovým zatčením.  

 

Rozhovor se poté stočil k plánované Asijsko-africké konferenci a organizačním 

těžkostem, které snahy o tuto konferenci provázely (například některé státy 

Commonwealthu byly pro její odložení, samotné cíle konference byly podpora národně 

osvobozeneckého boje a světový mír). Kromě diskuzí nad mezinárodními vztahy a 

vzájemnými pozvánkami k oficiální státní návštěvě také Násir vysvětlil Krajčírovi 

 
197 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 43. 
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probíhající roztržku s USA. Jak jsem psal výše, Sadat se během návštěvy Prahy zmínil o 

zastavení americké pomoci. Násir nyní československým představitelům sdělil, že se 

jednalo o odmítnutí USA dodávat Egyptu obilí v rámci úvěru na zemědělské přebytky, a 

zabránění nakoupit ho v některých dalších státech (například v Řecku).198 

 

Z roku 1965 ještě pochází další archivní materiál, který by vysvětloval některé 

egyptské dotazy na československé představitele, během vzájemných návštěv a 

konzultací. Zpráva o politickém životě v Egyptě a postavění egyptských komunistů 

konstatuje, že část státního aparátu začala být po Násirově otočce k socialismu méně 

loajální, než tomu bylo dříve, když ještě Násir hájil zájmy střední třídy, zatímco nyní se 

jeho cílovou skupinou stali rolníci a dělníci. Násirovi tak chyběla zastřešující 

organizace, která by se stala předvojem egyptského „proletariátu“. Na tuto pozici se 

však již přestával hodit Arabský socialistický svaz, který vznikal v éře arabského 

socialismu. Z ideového hlediska byl arabský socialismus hodnocen popisován jako 

odmítající zákonitosti třídního boje, neboť„chtěl zaručit plnou svobodu jednotlivce při 

uspokojování jeho materiálních zájmů“.199  Egypťané proto nakonec dospěli k závěru, 

který by jim ještě před patnácti lety přinesl cejch kacířů a titoistů, že socialismus je 

pouze jeden, ale vedou k němu různé cesty. I kvůli tomuto ideologickému uvažování 

začal být v roce 1964 tajně formován Socialistický politický aparát.200 

 

Pracovní skupina, která byla za účelem nové organizace vytvořena, mezitím 

v jiných socialistických zemí a stranách (například italské a sovětské) zkoumala 

zkušenosti v otázce stranické práce nebo poměr mezi stranickými a státními orgány 

dané země. Jak z archivních materiálů vyplývá, svoji roli měli při formování nové 

organizace sehrát i nedávno propuštění komunisté, kteří například nahrazovali vyhozené 

 
198 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 45. 
199 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 145, ka. 94, karton 6, obálka 82, citace str. - 1-2. 
200 Českoslovenští představitelé obdrželi v prosinci 1964 návrh stanov. V programové části se tak mohli dočíst, že, „ 

politický aparát je revoluční politickou organizací, která sjednocuje revoluční avantgardu pracujícího lidu, vedoucí 

silou svazku feláhů (chudých rolníků), dělníků, revoluční inteligence a vojáků v boji za upevnění nezávislosti a za 
uskutečnění socialistických změn, které byly zahájeny červencovými zákony v roce 1961, v boji za arabskou jednotu 

se socialistickým obsahem, za ochranu světového míru, za zákaz výroby jaderných zbraní, za právo občanů na 
sebeurčení, tajnou organizací, která je ve své činnosti vedena Chartou, plní její zásady a uznává vědecký socialismus 
jako odpovídající správnou formu cesty k pokroku“- Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního 
tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č 145, ka. 94, karton 6, 
obálka 82, citace str. - 4. Aparát měl být na rozdíl masového Svazu organizací s malým počtem členů, kteří však 
budou tvořit tvrdé ideologické jádro - Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV 
KSČ Antonína Novotného II, č. f. 1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968),  Inv.č. 145, ka. 94, karton 6, obálka 85. 
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proamerické novináře v deníku Al-Achbar, který byl označován za reakční. Některá 

média, jako byl nově zřízený měsíčník Al-Tallia, s Luftim al Chulimim jako 

šéfredaktorem, se měla stát čistě propagandistickými tiskovinami. Jiné komunistické 

organizace, jako například část Komunistické strany Egypta, se již na počátku roku 

1965 připravovaly na vstup do nově formované organizace a do Arabského 

socialistického svazu, což se v únoru 1965 stalo oficiální politikou celé strany. 

Vzhledem k ekonomické situaci Egypta si však Násir nemohl v tuto chvíli pokazit 

vztahy se západními zeměmi, proto v egyptském tisku vyšla ostrá kritika arabských a 

domácích komunistů. Jednalo se však pouze o účelovou maskirovku.201 

 

Z téhož roku (z 5. dubna) pochází další hodnotící zpráva o vnitřní a zahraniční 

politice Egypta. V otázce vnitřního vývoje zpráva nijak nevybočuje z již zmíněných 

informací. Hlavní cíle domácí politiky vlády Egypta jsou charakterizovány jako snaha o 

vybudování a posílení vlastní ekonomiky společně s civilizačním vzestupem 

obyvatelstva, mezi kterým panovala zejména na venkově značná negramotnost. 

Konečným cílem těchto snah byl Egypt, který by byl politicky i ekonomicky nezávislý a 

působil tak jako přitažlivý vzor pro další státy na podobném stupni rozvoje. Metodou 

k dosažení této samostatnosti se stal rozsáhlý vzestup moci státu, který v roce 1965 

vlastnil 80% průmyslových kapacit společně s výrazným omezením soukromého 

vlastnictví a ekonomického vlivu. I to vedlo k tomu, že podle nové ústavy z roku 1964 

byl Egypt prohlášen za demokratický a socialistický stát. Je samozřejmě otázkou, jak by 

se demokracie slučovala s některými Násirovými názory. Je však velmi pravděpodobné, 

že vzhledem k některým Násirovým opatřením (státem placené školství, sedmihodinová 

pracovní doba a další) se v té době těšil mezi chudšími vrstvami egyptské populace 

značné popularitě, která byla pro přežití jeho režimu nezbytná. Další z kroků k zajištění 

podpory režimu bylo oficiálně usilováno o to, aby polovinu volených zástupců 

v organizacích Egypta obsadili rolníci a dělníci, což se i přes proklamace nestalo, 

zástupcem těchto společenských tříd se stali odboráři, inteligence, nebo větší majitelé 

půdy.  Násir se očividně nechtěl spoléhat pouze politicky aktivní část obyvatelstva,  

jeho hlavní oporou byla armáda s řadou důstojníků, kteří rozhodně socialismu nakloněni 

nebyli; nabízí se tedy otázka, jaký byl skutečný Násirův postoj k uspořádání a řízení 

státu, zda socialismus pro plebejce a kapitalismus pro patricije, nebo něco jiného. Právě 

 
201 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 145, ka. 94, karton 6, obálka 82. 
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polemika s Násirem ohledně jeho orientace a hospodářských cílů a metod státu vedly 

v březnu 1964 k vládní čistce, která odstranila část opozice ve vládě a vedla k posílení 

pronásirovsky orientovaných politiků jakými byl maršál Ámir, který se v roce 1967 

pokoušel o převrat proti Násirovi. 

 

V ekonomické oblasti se Násir pomalu začínal dostávat do situace, která je 

známa z centrálně řízených ekonomik, kdy určené plány budování ekonomiky 

neodpovídají poptávce spotřebitelů, a co je jejich hlavním selháním, plánovači nikdy 

nemají potřebné množství potřebných informací ke kvalitnímu rozhodování. V Egyptě 

se tento problém ukázal v nedostatku potravin (autoři zprávy zde však nezkoumají, zda 

za tím stála zhoršená úroda, nedostatek dovozu nebo prostý šlendrián), nedostatku 

předmětů osobní spotřeby (vzhledem k dominantnímu postavení státu v ekonomice je 

zde možno obvinit egyptský erár), což uznala i egyptská vláda, která v rámci šetření 

problému našla nedostatky v plánování, nedostatečné koordinaci mezi ministerstvy (zde 

se nabízí otázka, zda to bylo nedopatření, nebo soupeření mezi rezorty o vliv a zdroje). 

Jako další příčina ekonomických potíží se poukazovalo na slabost státní byrokracie a 

slabé vedení podniků, které byly znárodněny. I přes tyto potíže se však dle autorů 

zprávy nechystalo omezování investic do velkých průmyslových závodů (což se brzy 

ukázalo jako omyl). 

 

 Násirova zahraniční politika je nadále líčena jako oportunistická pozitivní 

neutralita, ze které má Egypt získat co největší množství výhod. V oblasti zemědělství 

byl například pro Egypt mimořádně důležitý dovoz potravin ze Spojených států, a 

celkové zadlužení vůči západním státům se pohybovalo okolo jedné miliardy 

amerických dolarů (v dnešním kurzu by to bylo přes 8 miliard dolarů).  I z těchto 

finančních důvodů se Násir snažil o podstatné zlepšení a prohloubení vztahů se státy 

východního bloku, případně dalšími nezápadními zeměmi, což však na druhou stranu 

vedlo ke zhoršení vztahů k západním zemím, na což po amerických prezidentských 

volbách v listopadu 1964 upozorňoval i americký ministr zahraničí Dean Rusk. 

Východnímu bloku však hrála do karet také nálada části arabské veřejnosti, která 

v socialistických zemích viděla spojence při konfliktu s Izraelem a dodavatele výzbroje. 

Svoji roli pochopitelně sehrála i propaganda a hospodářská podpora. 
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 Vůči Egyptu je i zajímavě hodnocen přístup západních států. Zatímco Velká 

Británie viděla v Násirovi svého arcinepřítele na Blízkém východě, který podporuje 

likvidaci britských základen v oblasti a ještě podporuje povstalce v Jemenu, tak 

Američané se snažili o zachování blízkých kontaktů i přes Násirovu politiku (rozpory 

ohledně podpory povstalců v Kongu Násirem a angažmá západních států), aby nebyl 

Násir vehnán do náruče Sovětům. Americkým cílem nadále bylo využít Egypt jako 

„překážky proti rozšiřování komunismu na Arabském východě a v Africe,“.202 Čilou 

spolupráci s Násirem také rozvíjelo Západní Německo, které hledalo odbytiště pro svoje 

kvalitní výrobky a pomocí finanční podpory si otevíralo v arabských zemích dveře. 

Přestože se dodnes němečtí představitelé omlouvají za činy nacistů za druhé světové 

války, v praktické politice se toto sebemrskačství vůči Násirovi projevovalo například 

tím, že Němci pomáhali Egypťanům s vývojem raket a vojenských letounů (v rámci 

objektivity je nutno poznamenat, že Německo dodávalo Izraelcům zbraně a němečtí 

experti se ale nacházeli i v Izraeli, což nakonec vedlo ke krizi ve vzájemných vztazích). 

Sice se nejednalo o oficiální vládní politiku, ale vláda soukromým dohodám nijak 

nebránila, přestože musela vědět o arabském nepřátelství vůči Izraelcům. Němce 

podporovali i Američané, kteří argumentovali tím, že v případě ukončení této 

spolupráce by západoněmecké odborníky rychle nahradili sovětští experti. Je tedy 

otázkou, zda se mezi německými experty nenacházeli také zaměstnanci rozvědky. 

Dalším cílem Němců bylo získání Egypta pro spor ohledně německé otázky a zabránit 

Egyptu, aby uznal Německou demokratickou republiku, což se SRN v časovém období 

vymezené touto prací dařilo. Ideály stranou, přichází pragmatismus. 

 

Nejdále šla ve spolupráci s Násirem Francie, která se kromě rozšíření 

vzájemných kontaktů snažila o využití Egypta k posílení svého vlivu oblasti, který měl 

vést k tomu, že „Francouzi mají velký zájem na upevnění spolupráce s arabskými 

zeměmi, proto, aby podporovaly de Gaullovu politiku, zaměřenou na zeslabování 

amerických pozic v uvedené oblasti“.203 Tato politika však neměla být provokací vůči 

Američanům, ale odpovědí na jejich politiku vůči Egyptu, která se v této zemi chtěla 

prosadit bez ohledu na americké evropské spojence a bez koordinace západní politiky 

vůči Násirovi (což neplatilo o dohodě mezi Amerikou a Británií na společný postup 

 
202 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 146, ka. 94, karton 7, obálka 88 - citace Vnitřní a zahraniční politika 
SAR - 5. dubna 1965, str. 9. 
203 Tamtéž. 
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v Jemenu). Právě tato nejednota sloužila Násirovi k tomu, aby s jistou dávkou 

diplomatické obratnosti využíval rozporů mezi západními státy v egyptský prospěch.  

 

V čem se naopak Násir ukázal jako dobrý prorok, bylo využití ropy jako arabské 

zbraně. Násir se v té době snažil o použití „naftové otázky k nátlaku na Západ s tím, aby 

ho donutil přihlížet k zájmům arabských zemí. Během příprav na druhou konferenci 

arabských států na vysoké úrovni se ministr zahraničních věcí SAR snažil vysvětlit 

možnosti vypracování jednotné arabské naftové politiky vůči Západu. Třebaže ve 

vládních kruzích SAR přiznávají, že dosud ještě nedozrály podmínky pro uskutečnění 

radikálních opatření proti Západu v souvislosti s naftou, protože většina zemí 

arabského Východu, kde se těží nafta (Saúdská Arábie, Kuvajt, Libye, Bahrain a Katar) 

nehodlá komplikovat své vztahy se západními tyto země k vytvoření arabské společnosti 

na těžbu a přepravy nafty za účasti SAR“.204  Tento dokument dosvědčuje, že ropný 

šok, který svět zažil po jomkippurské válce v říjnu 1973, tedy rozhodně nespadl 

z čistého nebe, ale v úvahách arabských vůdců se objevoval daleko dříve. Je ale rovněž 

otázkou, jak by se arabským monarchiím chtělo s Násirem podílet na tak lukrativním 

obchodu, jako je těžba a prodej ropy.205 

 

Rok 1965 byl úspěšný i pro československý zbrojní export. V tomto roce se 

rozběhla jednání o dodávkách čistě československých cvičných letadel L-29. Celkem se 

jednalo o 40 letounů s náhradními součástkami, pohonnými jednotkami a technickou 

podporou s plánovaným doručením v příštích dvou letech206 za 70,5 milionů korun 

obchodní parity, které bylo ČSSR ochotno poskytnout úvěrem s šestiletou splatností a 

2% úrokem. Splátky v britských librách byly rozvrženy mezi roky 1966-1972. 

K podpisu dohody došlo 25. května 1966. Součástí dohody byla stejně jako u dalších 

dohod příslušná technická asistence a potřebné dokumenty.207 

 

 
204 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 146, ka. 94, karton 7, obálka 88 - citace Vnitřní a zahraniční politika 
SAR - 5. dubna 1965, str. 10. 
205 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 146, ka. 94, karton 7, obálka 88. 
206 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1962-1966, KSČ - ÚV - 02/1, sv. 140-
142, ar. j. 148, bod 4. 
207 AMZV, TO-T-1965-1969, 1. krabice, číslo 026 334/66-9, SAR - Dohoda o dodávkách leteckého materiálu do 
SAR. 
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Hned v následujícím měsíci se egyptská vláda obrátila na československou ambasádu 

s požadavkem na odklad splátek za zbraně a vojenskou techniku pro rok 1966 za 

poslední splátku z dohody z 28. února 1957 ve výši 50,1 milionu korun (44,6 milionu 

bez úroku). Tento požadavek se vztahoval i na Sovětský svaz, protože velká část splátky 

(celkem 145,5208 z 195,6 milionu) byla určena pro SSSR. Oba evropské státy odklad 

splátky odmítaly. Po jednáních, která se vedla i během Novotného návštěvy Egypta, se 

nakonec předsednictvo ÚV KSČ 5. prosince dopracovalo k návrhu na odložení platby 

zmiňovaných 195 milionů na roky 1970-1972. Jako rozhodující se ukazovala role 

SSSR, který musel s takovým odkladem souhlasit. Pokud by Egypt v jednáních se 

Sověty neuspěl, zaplatil by Egypt dlužnou částku Československu.209 Tyto záměry však 

nakonec zkrachovaly. Sověti nehodlali ze splátek ustupovat, protože Egypťanům již 

odsunuli platby z let 1963-66 až do 70. let. A jelikož Egypťané odmítali jednat pouze o 

snížení československého části splátky, muselo nakonec Československo převzít na své 

účty odložení splátek v celé hodnotě. Ve finálním protokolu došlo k ujednání, že Egypt 

v lednu 1967 zaplatí 58,6 milionu korun, za které se však v Egyptě měla nakoupit 

bavlna, která by se následně exportovala do Sovětského svazu, a zbytek splátek by 

proběhl v letech 1970-1972. Avšak i na tuto splátku musel být Egyptu poskytnut úvěr 

s úrokem ve výši 2%, za který se opět nakupovalo egyptské zboží, což v drtivé většině 

představovalo bavlnu. Odklad splátek nakonec platil pro smlouvy z října 1956 a ještě 

pro únorovou z roku 1957. Jelikož tyto dohody beztak nepřinášely Československu 

tvrdou měnu, byla nakupována bavlna. Předsednictvo ÚV KSČ protokol odsouhlasilo 

28. února 1967.210 

 

Rok 1966 byl podstatný i z hlediska vývoje vztahů mezi Egyptem a NDR. 

Vztahy však ještě nedosáhly plné diplomatické úrovně, Násir se snažil využívat politiky 

pozitivní neutrality do maximální možné míry. Přesto se vzájemné vztahy (zejména 

hospodářské) plně rozvíjely. V roce 1962 činil dovoz z NDR 5,937 milionu egyptských 

liber, zatímco export do NDR představoval 7,935 milionu. V roce 1965 však vzájemný 

 
208 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1966-1971, KSČ - ÚV - 02/1, sv. 24, ar. 
j. 26, bod 6. 
209 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1966-1971, KSČ - ÚV - 02/1, sv. 17, ar. 
j. 18 bod 13. 
210 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1966-1971, KSČ - ÚV - 02/1, sv. 24, ar. 
j. 26, bod 6. 
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poměr ukazoval 10,353 milionu pro východoněmecký dovoz (stroje a jiná průmyslová 

zařízení) a naopak 10,04 milionu pro vývoz do NDR (z 85% bavlna).211 

 

Pro Egypt se ale jako podstatně důležitější partner jevili Američané, na kterých 

byla země závislá v otázce zásobování potravinami. V roce 1966 se Američané 

s Egypťany rozcházeli zejména v pohledu na Izrael a mezinárodní dění (válku ve 

Vietnamu), dále společně s Brity Američané vyzbrojovali protiletadlovými střelami a 

radarovou technikou Saúdskou Arábii. Egypt se v rámci politiky pozitivní neutrality 

sice snažil o manévrování mezi oběma mocenskými bloky, ale v realitě nebyl východní 

blok schopen Egypt zásobovat dostatečným množstvím obilí. Jen pro představu v roce 

1966 bylo 80% egyptského pečiva upečeno z dovezené americké mouky. I proto došlo 

v lednu 1966 k podepsání dohody mezi USA a Egyptem o dodávkách amerických 

zemědělských přebytků Američané však začali potravinové závislosti Egypta využívat 

jako páky, aby se stát nepřiklonil k východnímu bloku. Proto byly úvěry na nákup obilí 

poskytovány vždy jen na 6 měsíců (jen v první polovině roku bylo v Americe 

nakoupeno 750,000 tun obilí a mouky). I díky obchodu s potravinami byly USA až do 

roku 1965 největším egyptským obchodním partnerem, v roce 1966 je poprvé vystřídal 

Sovětský svaz. Pokles však nebyl způsoben politicko-diplomatickým postojem 

Egypťanů, ale nedostatkem valut.212 

 

Ještě před státní návštěvou Antonína Novotného v listopadu 1966, sepsalo 

k 26. říjnu téhož roku ministerstvo zahraničí vlastní podrobnou zprávu o vývoji Egypta. 

I pro dnešní dobu může toto hodnocení sloužit jako varování před dlouhodobými 

potížemi, kterým Egypt čelí. Zpráva konstatuje, že jednou z hlavních příčin 

ekonomických problémů státu je velký populační boom, kterému však neodpovídají 

potřebné zdroje státu. K ekonomickým potížím kromě toho přispěla překotná 

industrializace spojená s nedostatkem zdrojů, vysoké výdaje na chod státu, nízká kvalita 

a vysoká výrobní cena egyptského zboží. Další ekonomickou zátěží se ukazovala být 

válka v Jemenu (náklady až 50 milionů egyptských liber ročně), která přispívala už 

k tak značnému zadlužení státu. K těmto problémům se také přidával rychlý růst cen 

zboží, které během tří let zdražilo na dvojnásobek své ceny, což se pochopitelně setkalo 

s nevolí obyvatelstva. Vláda se tak pomalu dostávala do dluhové spirály, kdy k uhrazení 

 
211 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1964-1967, Zprávy ZÚ - 025.282/SM. 
212 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1964-1967, Zprávy ZÚ - 025 285/SM. 
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starých úvěrů si musela brát nové, čímž se Egypt dostával do velmi zranitelné pozice 

vůči svým věřitelům. Přesto Egyptu nehrozil bankrot, finanční odborníci předpokládali, 

že se Egypt by v případě nouze přestál i přerušení poskytování zahraničních úvěrů, 

ovšem za předpokladu, že nadále bude v provozu Suezský průplav (což se mělo 

v následujícím roce změnit), stát bude nadále exportovat kvalitní bavlnu, zpomalí tempo 

průmyslové výstavby a začne šetřit. Egyptská vláda však postupovala odlišněji, zvýšila 

některé daně (vysoká daň z příjmu v soukromém sektoru), cla a snažila se rozvíjet 

turismus, který však s válkou v červnu 1967 prakticky ustal. Dalším možným zdrojem 

příjmů se ukazovala být ropa, která mohla do státní kasy ročně přinést mezi 30-40 

miliony liber šterlinků. 

 

Kromě ekonomických potíží se Násirův režim musel potýkat s opozicí. Největší 

hrozba v té době představovala jednak část důstojnického sboru, která byla nespokojena 

s válkou v Jemenu. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že v nedávné době bylo celkem 

odhaleno pět důstojnický spiknutí. Zajímavostí je ovšem velmi mírný postih spiklenců. 

Pochopitelně byli propuštěni z armády, ale místo očekávaného vězení byli dosazováni 

na dobře placená místa. Důvod tohoto „postihu“ je poměrně jasný, Násir si nechtěl 

pohněvat armádu, dalším možným důvodem bylo, že dotyčné komploty byly pouze ve 

stádiu příprav a nepředstavovaly tudíž hrozbu. V případě nutnosti však dokázal být i 

egyptský režim nesmlouvavý, o čemž se mohli na vlastí kůži přesvědčit členové široce 

rozvětveného fundamentalistického Muslimského bratrstva. Je historickou ironií, že 

mužem, který měl s opozicí bojovat, byl maršál Ámir, který se po debaklu v šestidenní 

válce sám účastnil protinásirovského komplotu, který skončil jeho sebevraždou. Vláda 

se však nezaměřovala pouze na aktivní opozici, jejím cílem se staly i členové státní 

správy, u kterých se prověřovala loajalita k režimu a zejména dodržování právních 

norem, nikoliv jejich obcházení. Přesto se nejednalo o čistku ve stylu Sovětského svazu 

30. let. Určité čistce se nevyhnul ani Arabský socialistický svaz, ze kterého byli 

vylučováni členové, kteří „se pokoušeli brát v ochranu reakční elementy“.213 

  

Změnám se nevyhnula ani egyptská vláda, ze které byli odstraněni prozápadně 

orientovaní politici, jako byl premiér Zakária Mohieddin. Za jejich pádem stálo zhoršení 

 
213 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 146, ka. 94, karton7, obálka 89, Současná politicko-ekonomická situace 
ve Sjednocené arabské republice, citace - str. 7. 
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ve vztazích se Spojenými státy (Násir se s bývalým premiérem rozcházel ve vícero 

oblastech jako byl postoj ke komunistům, špatná vzájemná spolupráce, otázka 

spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem a také rostoucí Mohieddiho vliv), Násir, 

ačkoliv se rozšiřování vztahů se západními zeměmi nebránil, odmítal jednosměrnou 

orientaci státu, tudíž v kabinetu již nepotřeboval politiky, kteří by tvořili příslovečné 

„křoví“. Ve vztahu k egyptským komunistům zastával Násir v té době vyloženě 

středový postoj, ve kterém sice nehodlal povolit obnovení komunistické strany, zároveň 

však nechtěl spustit protikomunistickou kampaň. 

 

 V zahraniční politice je Násir de facto hodnocen jako oportunista a neutrál, který 

sice v řadě témat zastává stejné stanovisko jako východní blok (ukončení kolonialismu, 

odzbrojení, bezjaderná pásma214) a počítá s jeho podporou například ve vztahu k Izraeli, 

avšak tato diplomacie má sloužit jako páka na západní státy s cílem získat výhodnější 

úvěry a půjčky, které Násir potřeboval na rozvoj státu pro léta 1966-1972. Kontakty 

navazovala a prohlubovala egyptská vláda s oběma mocenskými bloky. Například jen 

Američané poskytli Egyptu v letech 1952-1964 pomoc ve výši 1,232 miliardy dolarů. 

Vzhledem k trvající egyptské kritice americké politiky (Vietnam, situace v Jemenu) 

začalo u řady Američanů sílit přesvědčení, zda je americká pomoc vůbec k něčemu 

platná. To vedlo i k neprodloužení dohody o dodávkách zemědělských přebytků a 

k protažení jednání o finanční pomoci. Mezi podmínky poskytnutí podpory například 

patřilo ukončení protiamerické propagandy a uzavření kanceláře Viet Congu v Káhiře 

společně s vyhoštěním jeho zástupců. Když Káhiru v září 1966 navštívil bývalý 

americký ministr financí Robert Anderson, Egypťané ho nejen žádali o podporu při 

jednání s Mezinárodním měnovým fondem, ale také o podporu na projekt zúrodnění 

pouště v okolí Alexandrie. A také o půjčku za 50 milionů liber. Dobrou vůli se 

Egypťané také snažili ukázat ukončením propagandy proti Spojeným státům a 

vpouštěním vojenských plavidel amerického námořnictva do svých přístavů. Vztahy 

mezi Egyptem a Velkou Británií zůstávaly špatné jednak kvůli egyptské angažovanosti 

v Jemenu. Brity také částečně zklamali Američané, kteří podle nich neposkytli Saúdské 

Arábii dostatečnou podporu pro její angažmá v Jemenu.215 Naopak jako velmi dobré se 

 
214 V roce 1966 disponovaly obě supervelmoci mezikontinentálními balistickými střelami, které svým doletem 
dokázaly pokrýt velkou část planety, hovořit tudíž o bezjaderných pásmech lze jen v souvislosti neumístění jaderných 
zbraní na některých územích, nikoliv však o jejich nedosažitelnosti jaderným úderem, v případě nedostupnosti střel 
by je zastoupily bombardéry jako americký B-52 nebo sovětský Tu-95. 
215 I dnes je otázka saúdské angažovanosti v Jemenu a americké podpory stále aktuální, byť za zcela jiných okolností 
a jiných aktérů. 
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v roce 1966 jevily vztahy s Francií, která se chtěla zúčastnit egyptské druhé pětiletky 

hospodářského rozvoje a během návštěvy francouzské vojenské delegace v březnu 1966 

byla probírána otázka dodání nadzvukových stíhaček Mirage egyptskému letectvu 

(které tak účinně použili o 16 měsíců později Izraelci) a další výzbroje včetně dodávky 

raket (neuvádí se jakého typu). Zajímavě se vyvíjeli i vztahy s Německem, se kterým 

sice Egypt oficiálně přerušil diplomatické styky, v praxi však pokračovala spolupráce 

při výrobě zbraní. V egyptském raketovém programu (který se mohl pochlubit raketami 

s doletem 600 kilometrů) nadále pracovalo 50 expertů ze západního Německa, dalších 

200 techniků z firmy Messerschmidt asistovalo při výrobě proudových letadel. 

Německá pomoc se neomezovala pouze na výrobu, němečtí instruktoři také působili 

jako poradci na egyptském ministerstvu vnitra a v kontrarozvědce.216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
216 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 146, ka. 94, karton7, obálka 89, Současná politicko-ekonomická situace 
ve Sjednocené arabské republice. 
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3.2.6 Návštěva Antonína Novotného 

Bezesporu nejdůležitější události na poli vztahů Československa s Egyptem 

došlo v listopadu 1966, kdy na státní návštěvu zavítal do země na Nilu československý 

prezident a 1. tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný. Příslušné dokumenty obsahují 

detailní rozpis Novotného cesty, která ho kromě Egypta ještě zavedla do Indie a Etiopie 

a trvala přes dva týdny. U jednotlivých dokumentů bohužel opět schází přesná datace 

(pochází patrně z pozdního léta, nebo začátku podzimu), program cesty ještě také nebyl 

v průběhu sepsání dokumentů zcela vyladěn (například program pobytu v Egyptě ještě 

nebyl hotov). Samotná návštěva  Egypta proběhla mezi 9. - 14. listopadem a kromě 

politických jednání zahrnovala i návštěvu Asuánské přehrady, návštěvu pyramid, 

egyptologického muzea, průmyslových závodů, Vojenské technické akademie, několik 

banketů a prohlídku Káhiry. 

 

Dokončený program státní návštěvy je velmi podrobný a laikovi nepřivyklému 

diplomacii a státním návštěvám by mohl připomínat filmový scénář. Mezi ty 

nejzajímavější body programu patří například předání Řádu Bílého lva s řetězem 

Gamálu Násirovi (Antonín Novotný na revanš obdržel Řád Nilu). Úředním jazykem 

jednání byla angličtina, oba prezidenti však hovořili svojí mateřskou řečí. Antonína 

Novotného kromě jednání s egyptskými představiteli také čekala řada návštěv 

egyptských podniků. Pro tyto návštěvy byly rovněž předem připraveny návrhy, co by 

prezident mohl v jednotlivých podnicích zapsat do pamětní knihy (jednalo se o návštěvy 

ocelárny Iron and Steel co. s 9,000 zaměstnanci, kde Československo mohlo získat 

kontrakt na zařízení údržbářské dílny a také Vojenského závodu 45, kterému 

Československo poskytlo dokumentaci na výrobu munice).217 

 

Novotného delegace pochopitelně nejela do Egypta neinformována o situaci 

v zemi. Za tímto účelem sestavilo československé velvyslanectví v Káhiře zhodnocení 

situace v Egyptě za několik posledních týdnů. Pro Československo nejdůležitějším 

bodem byla rychle se zhoršující hospodářská situace Egypta, kterou způsoboval 

nedostatek financí. Nedostatek peněz logicky vedl k nedostatku surovin, náhradních 

dílů a dalších nezbytných řetězců moderního hospodářství (Československo se do roku 

1966 v Egyptě podílelo na výstavbě 39 průmyslových celků a větších strojírenských 

 
217 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 141, ka. 92, karton 2, obálka 26. 
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zařízení218, na dovozu bavlny ze SAR stál v podstatné míře bavlnářský průmysl 

v ČSSR, v rámci ekonomické spolupráce byly s Egyptem v letech 1962 a 1965 

uzavřeny obchodní dohody, kterými byl Egyptu poskytnut úvěr ve výši 1,29 miliardy 

korun219). Stejně se zhoršovala i situace se splátkami úvěrům a dalších platebních 

závazků. Vláda na to zareagovala omezením dovozů, které nebyly nezbytné pro 

zásobování obyvatelstva a provoz klíčových podniků (přičemž v některých podnicích 

byl provoz zastaven). Dalším krokem bylo omezování investic v rozvoji země. Prioritu 

měly dostat rozpracované projekty a prostředky na zajištění provozu. Přesto však 

prognóza zněla tak, že příštích pět let budou egyptské veřejné finance v mínusu (a to se 

ještě nepočítalo s válkou s Izraelem a následným konfliktem vlekoucím se až do roku 

1970). 

 

Výše popsané dokumenty ukazují průběh jednání, a co ho doprovázelo. 

Kompletní shrnutí předložil předsednictvu ÚV KSČ Novotný 16. prosince. Státní 

návštěva v Egyptě proběhla v mimořádně přátelském duchu, který byl doprovázen 

velkým zájmem egyptských médií (zda byl předstíraný, nařízený, nebo skutečně 

srdečný se ve zprávě nerozebírá). Egypťané tak byli po dobu několika dnů (i po 

skončení návštěvy) doslova bombardováni zprávami o Československu, jeho 

obyvatelích, historii a pochopitelně o Antonínu Novotném. Mediální pozornosti se 

návštěvě dostalo i v dalších arabských zemích. Během prvního politické schůzky na své 

návštěvě referoval Novotný Egyťanům o budování vyspělé socialistické společnosti 

v ČSSR, což se ze strany hostitelů setkalo s velkým zájmem a řadou otázek na 

československé představitele a jejich zkušenosti. Po úvodním Novotného referátu si 

vzal slovo Násir, který svým hostům popsal vývoj Egypta od roku 1961 (je například 

zajímavá egyptská definice dělníka, kterým byl v egyptském slova smyslu každý 

zaměstnanec, včetně bankovních úředníků, podle Národní charty z roku 1962 měli mít 

rolníci a dělníci minimálně 50% zastoupení v egyptském Národním shromáždění a 

dalších volených orgánech státu, což neměli).  

 

Z ekonomického hlediska dopadl pro Egypt poněkud trpce 1. pětiletý plán, který 

musel být z pěti let prodloužen na sedm (není zaznamenáno, jak na toto sdělení 

 
218 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 141, ka. 92, karton 2, obálka 27. 
219 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 141, ka. 92, karton 2, obálka 27. 
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Novotný reagoval, teoreticky mohl Násira utěšit popsáním potíží, se kterýmisi 

Československo muselo poradit během 2. a 3. pětiletky). Násir před Novotným otevřeně 

přiznal špatnou platební situaci Egypta, který měl jen v roce 1966 zaplatit 140 

egyptských liber, což společně s válkou v Jemenu, která zemi stála dalších 60 milionů 

egyptských liber ročně, a také neposkytnutí pomoci v dodávkách obilí z USA ve výši 20 

milionů egyptských liber vedlo k velkým finančním problémům. Aby se potíže 

egyptské ekonomiky ještě prohloubily, investice, které stát vložil do stavby přehrady u 

Asuánu a získané zemědělské půdy se ještě nezačaly vracet a Egypt se tak ocitl bez 

devizových měn, což donutilo Egypt k výše popsaným škrtům v investicích a prosbám o 

odklad splátek za poskytnuté úvěry (což se týkalo i Československa). 

 

Oba státníci následně probírali mezinárodně-politickou situaci na Blízkém 

východě, špatné vztahy mezi Sovětským svazem a Čínou a probíhající válku ve 

Vietnamu (bez zajímavosti není, že Násir v rozhovoru prohlásil, že egyptské angažmá 

v jemenské válce skončí nejpozději v roce 1968, v čemž se tedy nemýlil, ale dozajista si 

to představoval za jiných okolností). Násir si také stěžoval na některé členy Organizace 

africké jednoty, kteří jsou sice formálně nezávislí, de facto však jsou stále závislí na 

bývalých impériích.  

  

 Zpráva konstatuje, že Egypt je z arabských zemí pro Československo ta vůbec 

nejbližší a rozvoj další spolupráce se plně doporučuje: „Rozvoj všestranné další 

spolupráce se SAR je také v našem zájmu, neboť SAR je jednou z mála nesocialistických 

zemí, které se nejvíce přibližují zemím socialistickým, a to nejen k pozitivní úloze, kterou 

SAR hraje mezi arabskými a africkými zeměmi“.220  K rozvoji vztahů měla i přispět 

například Násirova návštěva ČSSR plánována na rok 1967 a další vzájemné vizitace. I 

přes ekonomické těžkosti arabského státu se nadále doporučovalo pokračovat i 

v ekonomicko-hospodářské spolupráci s odůvodněním, že Egypťané vždy své závazky 

řádně splatili, přestože byl Novotný v Egyptě požádán o jistý druh finančních úlev ve 

splátkovém kalendáři, případně prodloužení splátky úvěrů.221 

 
220 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 141, ka. 92, karton 2, obálka 28 - citace, str. 11. 
221 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 141, ka. 92, karton 2, obálka 28.  
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3.2.7 Šestidenní válka a přežití režimu 

 Kde se naopak Násirovi, eufemisticky řečeno, nezadařilo, byl další konflikt 

s Izraelem. Počátek událostí, které skončily šestidenní válkou, lze nalézt v lednu 1964, 

kdy v Káhiře proběhla konference222, jejímž výsledkem bylo založení Organizace pro 

osvobození Palestiny223 a také odklonění toku řeky Jordán.224 Odklonění Jordánu by pro 

Izraelce mělo mimořádně vážné důsledky, protože by tím židovský stát přišel o 2/3 

vody, které z této řeky získával. Izraelská vláda na to zareagovala prohlášením, že 

opětovné zatarasení Tiranské úžiny a odklonění vod Jordánu se pro ni rovná vyhlášení 

války. Práce na odklonění Jordánu Izraelci zastavili leteckými a dělostřeleckými 

přepady.225 Napětí se však nadále stupňovalo.  

 

 V listopadu 1966 provedly izraelské ozbrojené síly úder na vesnici Samú 

v Jordánsku, ze které se prováděly nájezdy na Izrael, ale podstatně důležitější se ukázalo 

uzavření obranného paktu mezi Sýrií a Egyptem. 226 

 

 I přes probíhající krizi nadále pokračovala čilá jednání mezi představiteli 

Československa a Egypta. V lednu (3. - 10.) 1967 proběhla návštěva náčelníka 

egyptského generálního štábu maršála Fawzyho v Československu. Cílem Fawzyho 

návštěvy bylo sondování, zda by nebylo možné přímo rozvíjet kontakty mezi 

československou a egyptskou armádou, což by vedlo k dalšímu prohloubení 

vzájemných kontaktů mezi oběma státy. Předsednictvo ÚV KSČ se k tomuto bodu 

stavělo kladně. Maršál Fawzy měl být v červenci, nebo srpnu 1967 společně se svou 

chotí pozván na léčení do Vojenského léčebného ústavu v Karlových Varech, je tedy 

patrno, že riziko války si v té době českoslovenští komunisté nepřipouštěli. Na revanš 

obdržel náčelník generálního štábu Československé armády generál Rytíř pozvání na 

oficiální návštěvu Egypta (návštěva proběhla mezi 3. - 14 dubnem 1967 a vedla k větší 

spolupráci mezi oběma armádami obou zemí poté, co byl 13. dubna podepsán Protokol 

o opatřeních k rozšíření přátelských vztahů mezi Československou lidovou armádou a 

ozbrojenými silami SAR, který zahrnoval opatření od spolupráce v oblasti bojové 

přípravy, modernizace a rozvoje vojenského školství, kultury tisku a další, podobně 

 
222 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 605. 
223 Formálně byla založena o rok později v Jeruzalémě - HERZOG, Chaim: str. 181. 
224 Tamtéž. 
225 HERZOG, Chaim: str. 181-182. 
226 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 606. 
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jako návštěva prezidenta Novotného v listopadu předchozího roku se i tato těšila velké 

pozornosti egyptských médií). 227 

 

Samotné hodnocení Fawzyho návštěvy je zajímavé i z jiného bodu. Je v něm 

rekapitulován dosavadní průběh vojenské pomoci ze strany Československa Egyptu, 

která v roce 1966 dosáhla částky 1,5 miliardy korun obchodní parity. Kromě toho se 

Československo také podílelo na výcviku nových egyptských důstojníků, když se od 

roku 1958 angažovalo ve výstavbě Vojenské technické akademie v Káhiře, kde v roce 

1967 působilo na 179 odborníků z Československa v celkem 20 specializacích, přičemž 

dalšímu navyšování tohoto počtu bránila již zhoršující se finanční situace Egypta (která 

se po šestidenní válce s Izraelem měla ještě mnohem zhoršit). Ze strany Československa 

přitom byla značná snaha na rozvíjení vojenské akademie. Egypt doposud nepodepsal 

smlouvu o dokončení výstavby, kterou však předsednictvo ÚV KSČ schválilo již 

v dubnu 1963. I přes toto zdržení se velmi doporučovalo, aby se Československo 

zaměřilo na pomoc při budování středního a vysokého vojenského školství a jeho 

materiální podporu. Kromě výchovy nových vojáků se další prohlubování kontaktů 

mělo odehrát již čistě při armádní spolupráci (ať již při setkáních mezi generálními 

štáby nebo představiteli vysokých škol, výměnu zkušeností a dalších). 

 

 Egyptská delegace při své návštěvě zavítala zejména do československých 

odborných vojenských škol (Vojenská akademie Antonína Zápotockého nebo Vyšší 

vojenské učiliště Otakara Jaroše a další). Českoslovenští představitelé od návštěvy 

naopak očekávali vyjádření se k případnému dokončení výstavby akademie v Káhiře, ze 

kterého však sešlo pro nedořešení plateb za školitelské služby od Čechoslováků. Kromě 

otázky školství se mezi vojáky pochopitelně probírala nová výzbroj, Fawziho zejména 

zaujaly například dálkově řízené minové nástrahy a raketové odminovače. I přes 

nedokončená jednání o vojenské akademii jednání probíhala ve velmi přátelské 

atmosféře, na které se podepsala i dobrá zkušenost Egypťanů s Československem a jeho 

pomocí.228 

 

 
227 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 144, ka. 93, karton 5, obálka 74. 
228 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 144, ka. 93, karton 5, obálka 72. 
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 Obrazně řečeno začalo jít na Blízkém východě do tuhého v dubnu 1967. Syřané 

začali s dělostřeleckou palbou na izraelské zemědělce v okolí Galilejského jezera, což 

vyústilo v izraelský letecký protiútok spojený s varováním, že takové akce nebudou 

tolerovány a dostane se jim adekvátní odpovědi.229 V květnu napětí opět vzrostlo, když 

Syřané se Sověty u Násira strašili tím, že vypuknutí války je možná za dveřmi a Izraelci 

soustředí u syrské hranice početná vojska.230 V odhadnutí početního stavu vojsk hrubě 

selhala sovětská rozvědka, která 11 izraelských rot (ekvivalent jedné brigády) nafoukla 

na 11 brigád (síla téměř čtyř divizí, což by odpovídalo kompletnímu armádnímu 

sboru).231 K eskalaci také došlo na Sinaji, kde Egypt započal 14. května s přesunem 

svých vojsk.232Co rozhodně nepřispělo k uklidnění situace, bylo rozhodnutí generálního 

tajemníka OSN U Thanta o stáhnutí jednotek UNEF ze Sinaje 19. května, bez jakékoliv 

konzultace s kýmkoliv dalším.233 To pouze vedlo k přesunutí silných egyptských 

formací o síle sedmi divizí a téměř 800 tanků (proti třem kompletním izraelským 

divizím234), za další čtyři dny následovalo uzavření Tiranské úžiny a vyhlášení 

všeobecné mobilizace. Že se však za mobilizací nemusely skrývat pouze přípravy na 

válku s Izraelem, dokazuje i jednání I. náměstka ministerstva zahraničních věcí doktora 

Pudláka s velvyslancem Egypta Hasajnem z 19. května. Pudlák v zápisu o jednání 

uvedl: „Pokud jde o mobilizaci, k níž dochází v SAR, na pomoc Sýrii, naznačil 

velvyslanec, že vedle odporu proti izraelské agresi jde SAR také o to, využít současné 

situace ke zvratu v Jordánsku případně též Saúdské Arábii a Súdánu.“235Kromě toho se 

opět začala objevovat až krvelačná prohlášení arabských představitelů. Násir například 

26. května prohlásil, že cílem v nadcházející válce je zničení Izraele236, předseda 

Organizace pro osvobození Palestiny Šukairy nezůstal pozadu:„Židé budou muset 

z Palestiny odejít. Staré židovské obyvatelstvo tam může, pokud přežije zůstat, ale mám 

dojem, že to z nich nepřežije vůbec nikdo.“237 

 

 
229 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 606. 
230 Tamtéž. 
231 HERZOG, Chaim: str. 183. 
232 Sověti však Násirovi konflikt spíše rozmlouvali, přestože měl slíbenou podporu - DURMAN, Karel: Popely…. II.: 
str. 70-71. Podmínkou však bylo nezahájení konfliktu. Prakticky totožná úmluva byla mezi USA a Izraelem - 
BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 608. 
233 HERZOG, Chaim: str. 184. 
234 HERZOG, Chaim: str. 191. 
235 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 56, citace - číslo jednací 0.10.558/67-1, str. 
1. 
236  BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 607-608. 
237 JOHNSON, Paul: citace, str. 647. 
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Arabským státům se také narychlo před vypuknutím konfliktu podařilo vytvořit 

koalici, kterou kromě Egypta dále tvořily Sýrie, Jordánsko (s početnou palestinskou 

menšinou), pro Jordánce také vstup do koalice znamenal oslabení státní suverenity, 

protože jordánské ozbrojené síly přešly pod egyptské velení. Den před zahájením 

konfliktu se ke koalici připojil ještě Irák.238 Těsně před zahájením konfliktu tak proti 

Izraelcům stálo čtvrt milionu vojáků, 2000 tanků a 700 vojenských letadel.239 Arabská 

veřejnost propadla masové hysterii, protože situace pro Izrael skutečně nebyla příznivá, 

demonstranti v ulicích doufali ve zničení židovského státu.240 Na mezinárodním poli 

měl Izrael spojence pouze v USA241, Britové by se zapojili pouze v případě mezinárodní 

akce242 a Francouzi nebyli za de Gaulleovy vlády Izraeli zrovna nakloněni.243 Pro 

vojenský úder se v Izraeli vyslovila až vláda národní jednoty premiéra Leviho Eškola, 

kde byli v převaze zastánci vojenské akce.244 Izraelci doufali, že válka povede ke změně 

režimů v Egyptě a Sýrii, oslabení Sovětů ve prospěch Američanů. Jakékoliv rozšíření 

území už tak malého státu by z vojenského hlediska bylo pochopitelně velmi prospěšné, 

protože by Izraelcům umožnilo alespoň nějakou možnost hloubkové obrany.245 

 

Patrně jedna z nejlepších ukázek bleskové války ve vojenských dějinách byla 

zahájena 5. července 1967 v 7:45246, kdy izraelské letectvo zahájilo masové a zničující 

údery na všechna egyptská letiště, která byla v akčním rádiu.247 Izraelskému úspěchu 

také napomohlo, že egyptští piloti nebyli na svých základnách, nebo právě seděli u 

snídaně.248 Aby byl kalich neúspěchů arabských vojsk vypit až do dna, Násir, který byl 

mylně informován o tom, že 75% izraelského letectva bylo zničeno, informoval své 

jordánské a syrské spojence, že mohou zahájit leteckou kampaň.249 Letecké síly obou 

zemí však utrpěly těžké ztráty (Syřané například přišli o 2/3 svých strojů).250 Celkově 

vojska arabské koalice přišla o 416 letadel, Izraelci ztratili 26 strojů, čímž si vybojovali 

 
238 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 609. 
239 HERZOG, Chaim: str. 184. 
240 HERZOG, Chaim: str. 185. 
241 Nicméně i tato podpora byla dosti omezená, jednalo se pouze o morální rovinu, která schvalovala preventivní 
úder, nicméně o případné vojenské pomoci nehovořila - DURMAN, Karel: Popely…. II.: str. 71. 
242 Tamtéž. 
243 HERZOG, Chaim: str. 185. 
244 DURMAN, Karel: Popely…. II.: str. 71. 
245 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 609. 
246 HERZOG, Chaim: str. 187, příměří platilo od 10. června od 18:30 - HERZOG, Chaim: str. 236. 
247 Z 340 egyptských bojových letadel bylo zničeno 309 - HERZOG, Chaim: str. 187. 
248 Tamtéž. 
249 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 612. 
250 HERZOG, Chaim: str. 187. 
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vzdušnou nadvládu.251 V následujících dnech porazili Izraelci pozemní síly Egypta na 

Sinaji, Sýrie na Golanských výšinách a Jordánce na Západním břehu Jordánu a ve 

východním Jeruzalémě.252 Izraelci tak získali možnost hloubkové obrany, která se jim 

zásadním způsobem vyplatila během následujícího konfliktu na Jom Kippur v říjnu 

1973. 

 Nicméně, krátce po skončení války 19. července odhlasovala izraelská vláda 

návrh, podle kterého se mohl Sinajský poloostrov a Golanské výšiny vrátit Egyptu a 

Sýrii pod podmínkou, že dotyčné státy budou chtít uzavřít s Izraelem mírovou smlouvu 

a demilitarizovat dotyčné oblasti. (s podobným návrhem také přišlo OSN ve své 

rezoluci č. 242 z listopadu 1967).253 Jakékoliv jednání s Izraelem si však arabské státy 

zakázaly. V súdánském Chártúmu se na přelomu srpna a září 1967 odehrál summit, 

který přijal tři ne: nejednat, neuznat a neuzavřít mírovou smlouvu s Izraelem.254 Jako 

povzbuzení arabského sebevědomí také mohl působit fakt, že Sovětský svaz (a 

například Československo) začaly Egypt znovu masivně vyzbrojovat, díky čemuž byla 

již v září 1968255 bojová síla egyptské armády dvakrát větší než před šestidenní 

válkou.256 257 

 

 V samotném Egyptě připomínala šestidenní válka jízdu na horské dráze. Po 

prvotním nadšení se veřejnost dozvěděla skutečný stav věcí 7. června, kdy státy 

východního bloku (až na Rumunsko) přerušily diplomatické styky s Izraelem.258 Násir 

také předvedl pro egyptskou veřejnost povedené divadlo, když prohlásil, že Američané 

se snaží, aby on dovedl zemi do postavení, v jakém byla za přítomnosti Britů, což on 

neudělá a rezignuje.259 Násir byl skutečně k rezignaci tlačen, ovšem nikoliv 

Johnsonovou administrativou, ale částí egyptské armády. Část armádních důstojníků na 

své posty rezignovala (mezi nimi i maršál Ámir), ale na rozdíl od Násira, kterého 

masové demonstrace podpory opět dosadily do čela státu, se již vojáci na své posty 

nevrátili. Násir využil svého posíleného postavení k podniknutí rychlé čistky, která 

 
251 HERZOG, Chaim: str. 188. 
252 JOHNSON, Paul: str. 647. 
253 DURMAN, Karel: Popely…. II.: str. 74. 
254 HERZOG, Chaim: str. 239. 
255 HERZOG, Chaim: str. 248. 
256 JOHNSON, Paul: str. 647. 
257 Celkové lidské ztráty v šestidenní válce proti Egyptu byly přibližně 300 padlých a 1000 zraněných, celkové 
egyptské ztráty dosáhly přes 15,500 mužů (cca 5,500 bylo zajato), ztráty techniky dosáhly až 80% - BAREŠ, 
Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 611. 
258 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 613 
259 DURMAN, Karel: Popely…. II.: str. 73-74. 
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ukončila kariéru více než čtyřem stovkám vyšších důstojníků.260 Právě tato událost byla 

pravděpodobně poslední kapkou, která vedla k pokusu o armádní převrat, kterého se 

zúčastnil i Ámir. Převrat byl však již v počátku překažen, Ámir spáchal 14. září 

sebevraždu, a v Egyptě pak až do srpna 1968 probíhaly procesy s pučisty. Jak se však 

pro Násirův režim poměrně typické, ani jeden z vojáků nebyl nakonec popraven.261  

 

Časové vymezení této práce neumožňuje, aby se podrobněji zabývala střety 

v oblasti Suezského průplavu, které zde s přestávkami trvaly až do srpna 1970, kdy bylo 

dohodnuto tříměsíční přerušení bojů, které však vydrželo až do jomkippurské války 

v říjnu 1973.262 Nicméně, střety v oblasti Suezu se pro Egypt staly velkým zdrojem 

finančních ztrát.263 V roce 1967 došlo ke dvěma obdobím bojů, na která doplatil hlavně 

Egypt. První boje započaly v červenci 1967 a trvaly do poloviny měsíce, načež se 

situace zklidnila (patrně i za přispění OSN, které na obou stranách průplavu zřídilo 

pozorovací stanoviště) a dělící čarou se stal zhruba střed Suezského průplavu.264 Druhá 

fáze bojů v roce 1967 začala po summitu v Chártúmu a skončila až na koni října. 

Izraelci v této etapě bojů přišli o torpédoborec Eliat, který měl tu pochybnou čest stát se 

první lodí potopenou moderní řízenou protilodní střelou. Torpédoborec šel po zásahu ke 

dnu 2. října i se 47 členy osádky.265 Egypťané však za tento úspěch draze zaplatili o 

čtyři dny později, kdy izraelské letectvo zničilo ropné terminály v Suezu, což Egypt 

přišlo na dalších 100 milionů dolarů a 11 mrtvých. Po této fázi bojů následoval 

několikaměsíční klid.266 Egypt se kromě pokračující války musel také vypořádat s téměř 

750,000 válečných uprchlíků, kteří se z oblasti Suezu přesunuli do egyptského 

vnitrozemí.267 

 

 Na konflikt takového rozsahu a jeho následky reagovalo i Československo. Již 

26. - 28. června podnikl jako osobní zmocněnec Antonína Novotného cestu do Egypta. 

Václav Koucký však rozhodně nejel sám, doprovázel ho například zástupce náčelníka 

generálního štábu Československé lidové armády generálporučík Šmoldas. Delegace se 

ještě 26. června setkala s Násirem na slavnostní večeři a následujícího dne byla zahájena 

 
260 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 613-614. 
261 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 614. 
262 HERZOG, Chaim: str. 274-275. 
263 HERZOG, Chaim: str. 248-249. 
264 HERZOG, Chaim: str. 245. 
265 BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard: str. 616. 
266 HERZOG, Chaim: str. 247-248. 
267 HERZOG, Chaim: str. 246. 
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jednání. Koucký nejprve Násirovi předal osobní Novotného dopis, následně mu sdělil, 

že Československo poskytne Egyptu dar vojenské techniky a vybavení. V tomto případě 

se jednalo o bezplatný dar. Předsednictvo ÚV KSČ již 20. června rozhodlo o pomoc pro 

výzbroj posíleného praporu v celkové sumě 24,6 milionu korun obchodní parity. 

Darovaný materiál však nebyl zbrusu nový, jednalo se o používaný nebo starší, u něhož 

byla cena jednak odhadnuta. Kromě týlového vybavení (polní kuchyně nebo pojízdných 

nabíjecích stanic pro baterie) se jednalo o osobní výstroj vojáků (přilby, lopatky, 

protichemické vybavení jako pláštěnky, rukavice, odmořovací zařízení atd.). Vojenskou 

část daru tvořilo 24 85mm protitankových kanonů vzor 52, minomety ráže 82mm vzor 

52, pancéřovky vzor 27 a několik stovek pušek a samopalů s municí. Kromě tohoto daru 

bylo možné pro Egypt ještě uvolnit podstatně výkonnější zbraně mimo jiné 10 stíhaček 

MiG-21F, 21 tanků T-54, 50 tanků T-34, stejný počet samohybných děl Su-100 

(poslední dva zmíněné typy byly zkonstruovány ještě za 2. světové války), několik 

desítek protitankových děl a houfnic s potřebnou municí. 268 

 

Násir následně své hosty seznámil s posledními událostmi. Násir se domníval, že 

se Američané pokusili svrhnout jeho režim (že se v šestidenní válce jednalo o 

preventivní izraelský úder, si patrně nepřipouštěl) v revanši za egyptskou podporu 

povstalcům v Alžírsku nebo za angažovanost v Kongu, přičemž Američané měli přimět 

Izrael k útoku na Egypt. Násir byl o angažovanosti Američanů natolik přesvědčený, že 

překvapivý izraelský letecký úder (Izrael naopak pokládal za americkou loutku a 

šestidenní válku pokládal za část generální ofenzívy imperialismu proti světovým 

pokrokovým silám) a jeho úspěch z prvního dne války nebyl prý zapříčiněn kvalitami 

na izraelské a nedostatky na egyptské straně, ale hlavně akcemi americké 6. flotily, 

která svými systémy elektronického boje egyptské ozbrojené síly „oslepila“ (je tím 

patrně myšleno rušení radarů). Násir poté celkem objektivně zhodnotil katastrofu na 

Sinaji, kterou podle něj zapříčinilo jednak izraelské letectvo a také nedostatky 

v egyptské armádě. Pro arabské země se podle Násira stalo prioritou obnovit svoji 

bojovou sílu ve ztracené technice (což se během roku podařilo), protože lidské ztráty 

byly vzhledem k populaci Egypta nízké. Naopak z finančního hlediska představoval pro 

Egypt velký problém uzavření Suezského průplavu, kvůli čemuž přicházel Egypt 

měsíčně o 6 milionů liber šterlingů, přičemž během Kouckého návštěvy mu další 

 
268 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 144, ka. 93, karton 5, obálka 74. 
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egyptští představitelé sdělili, že státu chybí celkem 125 milionů (po Československu 

Egypt požadoval pomoc ve výši přibližně 13 milionů liber šterlingů civilního i 

vojenského rázu), nehledě také na ztrátu ropných polí na Sinaji (60-70% produkce 

státu), další náklady by stála oprava poškozených částí. Sám Násir byl ohledně brzkého 

otevření průplavu značně skeptický, Kouckému sdělil, že i kdyby se Izraelci stáhli z 

obsazeného východního břehu, doprava by začala nejdříve za osm měsíců. I v dnešní 

době představuje pro Egypt jeden z hlavních zdrojů příjmů turismus, který je ale závislý 

na politické a bezpečnostní situaci v zemi. Válka rozhodně masové turistice nepřeje a 

šestidenní válka nebyla žádnou výjimkou. Turisté ze západních států přestali do Egypta 

zcela jezdit a turismus ze socialistických zemí byl málo rozvinutý. I z těchto důvodů 

požádal Násir Kouckého o československou pomoc, což mu bylo slíbeno. 

 

 Vzhledem k Násirovu ideologickému vidění konfliktu, se egyptský prezident 

definitivně rozhodl opustit kurz pozitivní neutrality a přejít do socialistického tábora. 

Koucký jeho názor kvitoval s dodatkem, že Násir zvolil jedinou správnou cestu (zda byl 

Koucký přesvědčeným komunistou, nebo se jednalo o čistě pragmatický názor, se 

prameny nezmiňují). O ideji panarabské fronty proti imperialismu a ropným státům se 

Násir vyjadřoval značně skepticky, podporu mu vyjádřilo pouze Alžírsko, které se i přes 

Ben Bellův pád v červnu 1965 stalo egyptským spojencem.  

 

 I přes utrpěný debakl byl Násir ze strany československých komunistů hodnocen 

poměrně střízlivým a věcně správným tónem: „Prezident Násir působil během 

rozhovoru dojmem člověka těžce zasaženého, ale uvažujícího realisticky, v žádné otázce 

nezaujal přehnaně optimistické stanovisko. Spíše projevoval únavu a určitý pesimismus 

především v otázce možností zastavit útok imperialismu proti pokrokovým silám ve 

světě.“269 

 

 Koucký na závěr své zprávy upozorňuje, že v egyptské armádě již začala 

probíhat čistka nespolehlivých kádrů v nejvyšším velitelském sboru, ale začíná 

„prosakovat“ již i níže. Podle zprávy se také začala chystat politizace ozbrojených sil, 

což mělo zvýšit její bojeschopnost. Koucký se také vyjadřoval k Násirovým 

 
269 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 49, citace - str. 7.  
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prohlášením o příklonu k socialistickému táboru, který Koucký navrhoval plně a bez 

váhání podpořit. 

 

 Kromě Kouckého se do Egypta vypravila i vojenská mise vedená generálem 

Šmoldasem, který se sešel s vrchním velitelem egyptských ozbrojených sil Mohamedem 

Fawzim a náčelníkem egyptského generálního štábu generálem Riadem. Ze strany 

Egypťanů byl pochopitelně vznesen požadavek na dodávky výzbroj (v té době denně 

přilétalo do Egypta 40-60 sovětských transportních letounů An-12). Šmoldas však své 

egyptské protějšky musel upozornit na to, že na území ČSSR se nenachází sovětská 

vojska (chtělo by se doplnit všeho do času) a tudíž veškeré vojenské povinnosti 

spočívají čistě na československé armádě, která musí být adekvátně vyzbrojena, což 

omezuje možnost dodávek zbraní do Egypta. Na druhou stranu dodávky rozhodně 

nebyly zavrhnuty, společně s nimi měl být do Egypta vyslán i odpovídající počet 

instruktorů, kteří by Egypťany na složitou vojenskou techniku adekvátně zaškolili.  

  

 Generálové se pochopitelně dostali také k hodnocení proběhnuvší války. Podle 

Fawziho bylo (což je správné konstatování) rozhodujícím faktorem zničení egyptského 

letectva. Za příčiny ztráty leteckých sil označil Fawzi jednak promyšlenou izraelskou 

taktiku vyřazení egyptské radarové sítě a také působení americké lodi USS Liberty, 

která měla systémy elektronického boje přispět k vyřazení egyptské obrany (je však 

známo, že tato loď se stala cílem nechtěného útoku izraelského letectva). K pozemnímu 

neúspěchu na Sinaji mělo podle egyptských generálů kromě ztráty leteckého krytí 

rovněž přispět rušení komunikace z amerického plavidla a do rušení komunikací se měli 

podle Egypťanů zapojit i nepřátelsky naladění Beduíni s přenosnými rušičkami (nabízí 

se pochopitelně otázka, zda by Beduíni něco takového vůbec byli schopni zvládnout a 

pokud ano, zda se skutečně jednalo o místní Beduíny, nebo se jednalo o egyptský 

alibismus pro vysvětlení porážky). 

 

 Celkový požadavek Egypta na pomoc ze strany ČSSR se týkal potravin, kovů, 

strojních výrobků a zařízení, dále chemikálií, zdravotnického vybavení a dalších. 

Vojenská část požadavku požadovala zařízení pro výrobu munice, spojovací techniku, 

náhradní díly, velké množství vozidel (čistě nákladních Egypťané požadovali 900 kusů, 

dalších několik stovek představovala specializovaná vozidla jako cisterny a 

chladírenské vozy) velké množství týlového a ženijního materiálu (například jeřáby, 
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traktory nebo minohledačky), přesně 300,000 min, 30 cvičných letounů L-29 a další 

vybavení.270 

 

 V dalších zprávách o poválečné situaci v Egyptě referuje zpravodaj 

Československé tiskové kanceláře M. Mádr 16. července. Porážka byla pro egyptskou 

veřejnost těžkým šokem spojeným s hořkostí a skepsí. Co však Mádr ve své zprávě 

kvituje je výrazné utlumení protisovětských nálad, díky masivní sovětské vojenské 

pomoci a koordinaci se Sověty. „Přinejmenším je možné říci, že egyptská armáda se za 

krátkou dobu, která uběhla po válce, dokázala pozoruhodně konsolidovat…., má zuby, 

kterými je schopna kousat271, uvádí Mádr ve své zprávě. Jiná však byla otázka morálky 

nedávno poražené egyptské armády, na kterou se zpravodajovi nedostalo od oficiálních 

míst žádné odpovědi. O možnostech vojenského puče se ve zprávě vůbec nepíše, 

naopak armáda je prý režimu nadále věrna. Také Násir se v poválečné době snažil spíše 

o diplomacii, než o nový rozsáhlý konflikt, který by jeho režim již nemusel přežít. Ze 

strany režimu také bylo těsně po válce sympatické, že se nepustil do skutečně masových 

čistek v důstojnickém sboru, což by k navýšení bojeschopnosti armády rozhodně 

nevedlo. Personálním změnám se však nevyhnul Arabský socialistický svaz a vláda (je 

uveden například případ ministra národní orientace a propagandy Mohameda Fayeka, 

který se stal vedoucím ideologického sekretariátu Arabského socialistického svazu, 

přestože se v otázce propagandy ukázal jako neschopný - například prý zahraničním 

novinářům pozdě ukázal Egypťany popálené napalmem, prokázal talent na organizační 

chaos, pozdní informování atd.). Nálada v egyptské veřejnosti je popisována jako 

podivný klid, přestože, část území státu byla obsazena. 272 

 

Z konce července přichází také změna dohody z 15. března 1964. Egypt totiž 

vzhledem ke své finanční situaci začal již brzy po podepsání dohody snižovat 

industrializaci a některé podniky, které měly podle dohody vzniknout, byly zrušeny 

(optické vybavení), nebo omezeny (výroba děl). Toto seškrtání vedlo k přehodnocení 

výše dohody ze 160 na 126 milionů a prodloužení plateb do roku 1976. Ačkoliv se o 

 
270 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 142, ka. 93, karton 3, obálka 49. 
271 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 25, citace - str. 2. 
272 Národní archiv, fond KSČ - ÚV, dílčí fond Kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného II, č. f. 
1261/0/44, (1946) 1951-1967 (1968), Inv.č. 140, ka. 92, karton 1, obálka 25. 
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změnách v dohodě jednalo již od dubna 1967, zůstala takto zachována i po prohrané 

válce. 28. července schválilo Předsednictvo ÚV KSČ úpravu smlouvy.273 

 

Posledním dokumentem z AMZV, který se kryje s tématem, je popis situace 

v Egyptě po prohrané válce s Izraelci. Prohraná válka měla ukázat na velké třídní 

konflikty a mnohé defekty Násirova režimu. Část inteligence a politického aparátu byla 

porážkou naprosto ohromena. Na porážku buď reagoval úplným defétismem (včetně 

Arabského socialistického svazu), nebo naopak mimořádnou bojechtivostí a 

s odhodláním bojovat do posledního náboje. Radikální se stala zejména nižší třída 

egyptské společnosti, která se chtěla v budoucnu opřít o socialisty, odbory a o 

vytvořenou lidovou armádu, která by však znamenala vytvoření lidových milic. 

Samotná armáda na tom rozhodně nebyla dobře. V rámci čistek bylo vyhozeno okolo 

1000 důstojníků (prakticky kompletní štáby) a po utrpěných ztrátách a demoralizaci 

nebyla armáda schopna ofenzivní činnosti. Samotná krátká válka stála Egypt 

astronomických 650 milionů egyptských liber. Další mimořádně tvrdé rány zasadilo 

ekonomice uzavření Suezského průplavu, ztráta ropných polí na Sinaji a prakticky 

umrtvení turistického ruchu. Aby se ekonomika vůbec vzpamatovala, hospodářství se 

mělo v nejbližší době orientovat nízkonákladové zemědělství, které generovalo slušné 

příjmy, a petrochemický průmysl, který státu zůstal. Kromě možných zisků musel stát 

začít šetřit na veřejných výdajích, byla zavedena progresivní daň, ale také zvýšeny ceny. 

Válka také ukončila zahraničně-politická dobrodružství Násirova režimu. Za situace, 

kdy byla nejsilnější arabská země tak rychle poražena, bylo nutno zaměřit se na domácí 

problémy, nikoliv na situaci v Jemenu.274 

 

Finální zbrojní kontrakt, který proběhl mezi ČSSR a Egyptem za působení 

Antonína Novotného ve vrcholové politice byla dohoda na dodání 70 cvičných letounů 

L-29, která byla podepsána 18. listopadu během návštěvy delegace ministerstva 

zahraničního obchodu v Egyptě. Smlouva v hodnotě 290 milionů korun obchodní parity 

zahrnovala kromě letadel pouze 35 náhradních motorů a další součástky, dokumentaci a 

nezbytnou technickou pomoc. Částka za letouny měla být uhrazena v letech 1967-1973. 

 
273 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1966-1971, KSČ - ÚV - 02/1, sv. 42, ar. 
j. 42, bod 6. 
274 AMZV, Politické zprávy (1918-1977) 1945-1977, SAR Káhira 1964-1967, Zprávy ZÚ – SM-026 099/67. 
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Na většinu sumy (266 milionů) byl klasicky poskytnut úvěr s 2% úrokem.275 Oficiální 

schválení dohody bylo odsouhlaseno 12. prosince 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
275 Národní archiv, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1966-1971, KSČ - ÚV - 02/1, sv. 56, ar. 
j. 61, bod 3. 
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4 Závěr 

Ačkoliv vzájemné vztahy mezi Československem a Egyptem/SAR nebyly vždy 

zcela harmonické, ať již v době Násirovy kampaně proti komunistům nebo v důsledku 

zhoršující se finanční situace Egypta, nikdy nehrozilo, že by byly vztahy přerušeny, 

nebo dokonce ukončeny. Za nejpodstatnější zjištění mé práce považuji jednak pokus o 

vytvoření obranné koalice mezi Egyptem, Sýrií a Saúdskou Arábií v první polovině 50. 

let, která však skončila neúspěchem a Saúdská Arábie se v roce 1957 přihlašuje 

k Eisenhowerově doktríně. Se vznikem různých koalic arabských států považuji také za 

překvapivé, že Sýrie se již od roku 1955 snažila o vytvoření společného soustátí 

s Egyptem, ke kterému nakonec na necelé čtyři roky skutečně došlo. Další zjištění se 

týká úvah o využití ropy jako prostředku nátlaku, případně sankcí na západní země. 

Všeobecně je využití ropy spojováno až s následky války z října 1973, ačkoliv 

dokumenty ukazují na to, že se o jejím využití a využívání hovořilo již podstatně dříve. 

Za rozhodně nejzajímavější považuji náznaky o možném egyptském vývoji zbraní 

hromadného ničení, zejména jaderných, které se však Egyptu nikdy nepodařilo 

vybudovat a Egypt samotný nemá doposud ani fungující jadernou elektrárnu. Samotný 

vnitřní vývoj Egypta v daném období ukazuje na velkou nevyjasněnost Násirových cílů. 

Časté vytváření nových organizací, které by však patrně nikdy neměly reálný vliv na 

řízení státu, levicové pokusy v ekonomice, které však patrně nikdy neměly vést 

k vytvoření společensko-ekonomického modelu, který byl vytvořen v evropských 

státech ovládaných komunisty a politika pozitivní neutrality, která připomíná chování 

zákazníka na tržišti (Násir nebyl jediný, kdo se tak choval a bude chovat) spíše vede 

k závěru, že Násir byl obyčejný oportunista, který si chtěl uchovat moc, avšak na druhé 

straně lze brát jeho snahy o hospodářský vzestup a nezávislost Egypta jako skutečně 

upřímně myšlené snahy o zlepšení života běžných obyvatel, což podporuje i jeho 

sociální zákonodárství a snahy o zlepšení zdraví řadových obyvatel Egypta. Co se 

československých komunistů týče, jejich hodnocení Egypta/SAR a přilehlého regionu 

se ukazovalo jako poměrně přesné i přes určitý ideologický slovník. Některé odhady se 

nakonec nenaplnily, avšak celkové hodnocení analýz a zpráv se zpravidla ukazovalo 

jako kvalitní. 
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5 Seznam zkratek 

ar. j. - archivní jednotka 

AMZV - Archiv ministerstva zahraničních věcí 

CIA - Central Intelligence Agency - Ústřední zpravodajská služba 

ČSR - Československá republika 

ČSSR - Československá socialistická republika 

Inv. č. - inventářní číslo 

ka. - karton 

NDR - Německá demokratická republika 

OSN - Organizace spojených národů 

RRV - Rada revolučního vedení 

SAR - Sjednocená arabská republika 

SRN - Spolková republika Německo 

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik 

sv. - svazek 

TO -T - Teritoriální odbory - tajné 

UAR - United arab republic 

USA - United states of America - Spojené státy americké 

ÚV KSČ - Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ZAMINI – slangový výraz pro ministerstvo zahraničí 
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7 Příloha 

Seznam vzájemných politických návštěv: 

- říjen 1958 - návštěva maršála Ámira v ČSR 

- duben 1961 - návštěva předsedy Národního shromáždění ČSSR Zdeňka 

Fierlingera v SAR 

- únor 1964 - návštěva ministra zahraničních věcí ČSSR Václava Davida v Egyptě 

- duben - květen 1964 - návštěva československé hospodářské delegace v Egyptě 

- září 1964 - návštěva egyptského ministerského předsedy Alí Sabriho v ČSSR 

- březen 1965 - návštěva československého ministerského předsedy Josefa 

Lenárta v Egyptě 

- duben - květen 1965 - návštěva delegace Národního shromáždění Egypta 

v ČSSR 

- červen 1965 - návštěva československé delegace v Egyptě vedené 

místopředsedou vlády Františkem Krajčírem 

- listopad 1966 - návštěva československého prezidenta a 1. tajemníka ÚV KSČ 

Antonína Novotného v Egyptě 

- leden 1967 - návštěva náčelníka egyptského generálního štábu generála 

Fawzyho v ČSSR 

- duben 1967 - návštěva československého náčelníka generálního štábu generála 

Rytíře v Egyptě 

- červen 1967 - návštěva zmocněnce prezidenta ČSSR Václava Kouckého 

v Egyptě 

- listopad 1967 – návštěva delegace ministerstva zahraničního obchodu v Egyptě 


	1 Úvod
	2 Konec egyptské monarchie a začátek republiky
	2.1 Na cestě k převratu a získání moci
	2.1.1 Nákupy zbraní, znárodnění Suezu a přípravy na válku v listopadu 1956
	2.1.2 Suezská válka a její důsledky


	3 Budování soustátí, domácí politické tápání a hospodářské potíže
	3.1 Co následovalo po Suezu
	3.2 Vznik Sjednocené arabské republiky a její problémy
	3.2.1 Protikomunistická kampaň v roce 1959
	3.2.2 Fierlingerova návštěva SAR
	3.2.3 Rozpad SAR
	3.2.4 Egypt v období po rozpadu SAR a válka v Jemenu
	3.2.5 Roztržka s Německem
	3.2.6 Návštěva Antonína Novotného
	3.2.7 Šestidenní válka a přežití režimu


	4 Závěr
	5 Seznam zkratek
	6 Seznam zdrojů
	7 Příloha

