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As funding for the Aswan Dam project fell through, Jamāl cAbd an-Nāṣir nationalized the Suez 
Canal Company. In response Britain and France in collusion with Israel formulated a plan where- 
by Israel would invade the Sinai Peninsula, then Britain and France would intervene to osten-
sibly separate the parties on either side of the canal. This would effectively give Israel posses-
sion of the Sinai, with Britain and France taking control of the Canal Zone in the interests of 
international stability. While the tripartite aggression went on, the international response was 
highly critical. The Suez crisis marked a radical shift in both the international and regional ba-
lance of power. Washington and London replaced London and Paris as the dominant global play-
ers in the Middle East.      
Key words: International reactions to the nationalization, Britain and France want to seize the 
canal, US tries to avoid an armed clash, British and French attack on Egypt in collusion with 
Israel. 
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Prvé reakcie

Keď pominul prvý šok, britský premiér 
Anthony Eden a jeho francúzsky partner 
Guy Mollet začali vnímať znárodnenie 
ako vhodnú príležitosť na odstránenie 
egyptského prezidenta. Mollet ho chcel 
navyše potrestať za jeho morálnu a me- 
diálnu podporu alžírskym povstalcom, 
ktorí bojovali za nezávislosť od Francúz-
ska.1 Edenov prípad bol zložitejší: vývoj 
na viacerých miestach v regióne ho utvr-
dzoval v názore, že egyptský prezident 
predstavuje vážne nebezpečenstvo pre 
britské záujmy na Blízkom východe. Tvr-
dil, že vysielanie výkonnej egyptskej roz-
hlasovej stanice Hlas Arabov poškodzuje 
„Britániu“, lebo ju vykresľuje ako koloni-
álnu mocnosť a útočí na s ňou spriatele-
ných arabských politikov ako na agentov 
imperializmu. Neúspech britských snáh 

reorganizovať obranu regiónu v boji „pro-
ti komunizmu“ bol považovaný za priamy 
útok egyptskej propagandistickej kam-
pane proti Bagdadskému paktu. Rovnako 
bola hodnotená aj izolácia irackej mo-
narchie, verného spojenca „Británie“ na 
arabskej politickej scéne a krach úsilia na 
získanie Jordánska pre vstup do paktu.2 

Anthony Nutting, vtedajší britský štát-
ny minister, vo svojej knihe uvádza, že 
Eden si vtedy konečne našiel zádrapku, 
aby mohol rozpútať totálnu kampaň po-
litického, hospodárskeho a vojenského 
nátlaku na Egypt a navždy zničiť „Nāṣirov 
imidž“ ako vodcu arabského nacionaliz-
mu. Eden v liste prezidentovi Eisenhowe-

rovi vyjadril znepokojenie nad rastom 
moci Džamāla cAbdannāṣira a presviedčal 
ho, že vplyv Západu bude v celom regióne 
výrazne oslabený, ak sa v krátkom čase 
nepodarí zaraziť jeho činnosť. Uviedol, 
že je pripravený použiť silu, aby ho pri-
viedol k rozumu. Americká administratíva 
sa nechcela bezhlavo vrhnúť do ozbroje-
ného konfliktu. Aby nedošlo k ohrozeniu 
pozícií Západu na Blízkom východe, roz-
hodla sa prevziať zodpovednosť a prinútiť 
Britov a Francúzov k zdržanlivosti. Eisen-
hower od začiatku stanovil líniu USA k su-
ezskej kríze: „Musíme prijať rozhodnú po-
litiku, ale zároveň nevystaviť riziku našu 
dlhodobú pozíciu unáhlenou akciou“.3 

Keďže minister zahraničných vecí 
John Foster Dulles bol v Latinskej Ame-

Znárodnenie Suezského prieplavu 26. júla 1956 zmenilo egyptského prezidenta Džamāla cAbdannāṣira 
na legendárneho arabského hrdinu. Bolo oslavované v celom arabskom svete a intenzita verejnej mienky 
prinútila dokonca konzervatívnych prozápadných arabských politikov uznať celonárodný úspech Egypta. 

Medzinárodný ohlas na akt znárodnenia však nebol jednoznačný: egyptské vedenie počítalo s podporou 
svetovej verejnej mienky a afroázijskej koalície, aby zvrátilo rovnováhu síl vo svoj prospech. Najväčšie 

nebezpečenstvo hrozilo zo strany postihnutých západných veľmocí. Egypťania vedeli, že Veľká Británia 
a Francúzsko len čakajú na pádny dôvod na zvrhnutie ich režimu, ale nedokázali odhadnúť reakciu 

USA. Bolo známe, že existujú nezhody medzi USA a ich európskymi spojencami a že v čase vrcholiacej 
prezidentskej kampane americká administratíva sotva bude chcieť podporiť vojenský zásah v zahraničí. 

Napriek všetkým obavám z reakcie Západu, si Egypťania udržiavali od Moskvy odstup, hoci sovietsky 
faktor určite zohral významnú úlohu v egyptskom rozhodnutí znárodniť prieplav. 
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Záhrada kancelárie spoločnosti  
Suez Canal Company v Ismailii
Zdroj: Profimedia

Tlačová konferencia Džamāla cAbdannāṣira  
počas ktorej odmietol pozvanie na londýnsku 

konferenciu  ohľadom Suezského prieplavu.
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rike, prezident okamžite vyslal do Lon-
dýna Roberta Murphyho, jedného z jeho 
námestníkov s inštrukciami, aby sa usi-
loval o vytvorenie stabilnej a efektívnej 
správy Suezského prieplavu. Umiernené 
stanovisko USA ostro kontrastovalo s ag-
resívnym prístupom Britov a Francúzov. 
Eden požiadal Murphyho, aby informoval 
prezidenta, že britská vláda sa na odstrá-
nenie Džamāla cAbdannāṣira rozhodla 
použiť silu. Eisenhower považoval britské 
rozhodnutie za  nerozumné. Obával sa, 
že celý arabský a islámsky svet sa obráti 
proti Západu čo mohlo ohroziť dodávky 
ropy. Preto sa rozhodol poslať do Londý-
na Dullesa, aby sa pokúsil prinútiť Edena 
a Molleta riešiť krízu mierovou cestou. 
V odpovedi Edenovi prezident varoval 
pred jednostranným použitím sily, ktoré 
by malo katastrofálne následky a USA by 
naň tvrdo reagovali. 

Neúspešná konferencia

Po príchode do Londýna Dulles ubezpečil 
svojich partnerov, že USA hľadajú spôsob, 
aby Egypt „vyvrhol svoj lup“, ale bez po-
užitia vojenských prostriedkov.4 Ameri-
čania boli totiž presvedčení, že použitie 
sily skôr rozšíri, ako zúži, vplyv Džamāla 
cAbdannāṣira v arabskom svete a posilní 
jeho postavenie ako symbol arabského 
nacionalizmu. Vláda USA bola znepo-
kojená aj legálnou stránkou vojenskej 
akcie proti Egyptu, lebo Štátny depart-
ment už 28. júla 1956 vyslovil názor, že 
na znárodnenie prieplavu mal Egypt prá-
vo. Podľa Dullesa, použitie sily v rozpore 
s Chartou by zničilo OSN a záujmom USA 
bolo zachovať status quo. Preto Dulles 
prehováral svojich vzdorovitých britských 
a francúzskych spojencov, aby sa pripojili 
k zvolaniu konferencie námorných štátov 
do Londýna. Základnou západnou straté-
giou na konferencii malo byť stanovenie 
medzinárodného režimu, ktorý by spra-
voval a prevádzkoval Suezský prieplav. 
Eden však stále opakoval, že odstránenie 
egyptského prezidenta a vytvorenie pro-
západného režimu v Káhire patrí k prvora-
dým cieľom britskej politiky.5 

Úspech londýnskej konferencie (16. – 
23. augusta) však v konečnom dôsledku 

závisel od egyptskej ochoty súhlasiť s ne-
jakou formou medzinárodnej kontroly 
alebo dozoru nad prieplavom.6 Egypťa-
nia vedeli, že vláda USA je proti použitiu 
sily, preto zaujali umiernené stanovisko 
a usilovali sa udržiavať prieplav v plnej 
prevádzke. Vydali oficiálne vyhlásenie, 
že Egypt bude rešpektovať všetky medzi-
národné záväzky týkajúce sa slobodnej 
plavby. Tento záväzok rozptyľoval naj-
väčšiu obavu USA z možnosti ozbrojenej 
zrážky, lebo v takom prípade si nevedeli 
predstaviť schválenie použitia sily. Lon-
dýnska konferencia sa skončila prijatím 
súboru návrhov a vytvorením päťčlennej 
komisie, ktorej predsedom sa stal aus-
trálsky premiér Robert Menzies. Komisia 
mala tieto návrhy predložiť egyptskému 
prezidentovi a presvedčiť ho, aby sa stali 
základom pre prijatie no-
vej konvencie o prieplave. 
Komisia bola v Káhire od 
2. do 7. septembra a skon-
čila krachom. Úspešný bol 
Egypt, lebo napriek od-
mietnutiu návrhov, USA 
naďalej nesúhlasili s pou-
žitím sily.  

Aj sovietska vláda, 
hoci s oneskorením, vy-

jadrila súhlas so znárodnením priepla-
vu. Vydala viacero vyhlásení na podporu 
Džamāla cAbdannāṣira a schválila jeho 
postoj k londýnskej konferencii. Svo-
ju solidaritu demonštrovala varovaním 
európskych mocností, aby nezačínali 
žiadnu vojenskú akciu v zóne prieplavu. 
Správy o pokračujúcej koncentrácii brit-
ských a francúzskych vojsk vo východnom 
Stredomorí viedli predsedu rady minis-
trov ZSSR Nikolaja Bulganina  k tomu, že  
11. septembra napísal Edenovi a Molleto-
vi varovanie pred „vážnymi následkami“, 
ak získajú prevahu tí, čo presadzujú voj-
nu.7 O štyri dni neskôr Kremeľ vydal verej-
né vyhlásenie, že ZSSR ako veľmoc nemô-
že stáť mimo situácie, pretože porušenie 
mieru na Blízkom východe sa nevyhnutne 
dotýka bezpečnosti sovietskeho štátu.8 
Cieľom ZSSR bolo, aby bol uznaný ako 
veľmoc s globálnymi záujmami, rovnako 
ako USA.  

Džamāl cAbdannāṣir vedel, že si musí 
upevniť pozíciu medzi Arabmi, a preto 
23. septembra spolu so sýrskym prezi-
dentom Šukrīm al-Qūwatlīm odleteli do 
Saudskej Arábie. Po prílete oboch vítali 
davy ľudí, čo naznačovalo príťažlivosť 
panarabských ideí pre arabské masy 
bez ohľadu na režim.9 hoci kráľa Sacūda 
znepokojovali niektoré činy egyptského 
prezidenta, ktoré neboli s súlade s po-
žiadavkami USA, neodvážil sa proti nemu 
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Minister zahraničných vecí USA John Foster 
Dulles (vľavo) s britským predsedom vlády 
Anthony Edenom 
Zdroj: Profimedia

Francúzsky premiér Guy Mollet 
v čase suezskej krízy

Zdroj: Profimedia



otvorene postaviť. Kráľ sa prihováral za 
prijatie Dullesovej myšlienky na vytvo-
renie Spoločnosti užívateľov Suezského 
prieplavu, ale stretol sa s nezáujmom. 
Keď egyptský prezident odmietol všet-
ky formy medzinárodného dohľadu ako 
„kolektívny imperializmus v regulovanej 
forme“, Sacūd ho varoval, že je nebez-
pečné odcudziť sa USA, ktorých pomoc 
bude Egypt potrebovať na odrazenie 
možného britsko-francúzskeho útoku.  

Neúspech londýnskej konferencie 
úplne vykoľajil premiéra Edena, ktorý 
bol posadnutý myšlienkou, že egyptský 
prezident rozkladá britské impérium. Do 
Washingtonu poslal text návrhu rezolú-
cie, v ktorom sa tvrdilo, že je ohrozený 
mier a že BR OSN pozýva Egypt na roko-
vanie na základe návrhu 18 štátov. Ame-
ričania jasne pochopili, že tento krok by 
znamenal koniec úsilia administratívy 
upevniť si regionálnu pozíciu na Blízkom 
východe. Eisenhower napísal Edenovi, že 
americká verejná mienka je proti myš-
lienke použitia sily a že britské hospo-
dárstvo neunesie bremeno vojenských 
operácií, ktoré budú mať za následok 
stratu blízkovýchodnej ropy. Kým Briti 
a Francúzi zúfalo hľadali medzinárodne 

prijateľnú zámienku na rozpútanie voj-
ny s Egyptom, Dulles robil čo mohol, aby 
suezský problém odsunul na vedľajšiu 
koľaj. Bolo zrejmé, že anglo-amerických 
vzťahoch sa objavil nesúlad.  

Krach diplomacie

Americká administratíva opakovane po- 
núkala diplomatické alternatívy voči 
použitiu násilia, ktoré presadzovali Bri-
ti a Francúzi. Tí medzitým tajne pripra-
vovali plán vojenského útoku na Egypt, 
ktorý mal kódové označenie „operácia 
Mušketier“. Ukázalo sa, že vzhľadom na 
diplomatické prieťahy a zhoršujúce sa 
jesenné počasie v Stredozemnom mori 
bude treba urobiť revíziu plánu útoku 
a presmerovať vylodenie z Alexandrie do 
Port Saídu.

Spojenecké bombardovanie spolu 
s akciami loďstva mali v prvej fáze zni-
čiť egyptské letectvo, zabrániť útoku na 
britské a francúzske sily na Cypre a vďaka 
psychologickému účinku zlomiť odpor 
egyptskej armády. Potom sa mala začať 
druhá fáza, letecká ofenzíva proti kľúčo-

vým vojenským a hospodárskym cieľom 
sprevádzaná rozhlasovou propagandou 
a zhadzovaním letákov. Očakávalo sa, 
že obyvateľstvo sa obráti proti režimu, 
vynúti si odstúpenie prezidenta alebo 
uskutoční prevrat. V rámci tretej fázy 
sa britské a francúzske sily mali vylodiť 
v Port Saíde, ovládnuť zónu prieplavu 
a odovzdať jeho prevádzku novej správe. 
Predpokladalo sa, že následne sa v obsa-
denej Káhire ustanoví vojenská vláda.10   

Džamāl cAbdannāṣir sa znova pokú-
šal prekaziť politiku sily tým, že ponúkal 
mierové riešenia, ale bez výsledku. Obja-
vil sa nový problém – zaistenie bezpeč-
nosti plavby prieplavom. Spoločnosť Su-
ezského prieplavu zamestnávala 205 lo- 
divodov, z ktorých Egypťania tvorili me-
nej ako 20 %, pričom počet britských 
a francúzskych lodivodov prevyšoval  
36 %. Zvyšok tvorili lodivodi iných ná-
rodností. Briti a Francúzi plánovali sa-
botáž od začiatku augusta. Ich konzuli 
sa stretli s lodivodmi, aby ich naviedli na 
odchod z práce v dohodnutom čase. Ten 
však musel byť posunutý, keďže neboli 
ukončené vojenské prípravy. Medzitým 
Dulles prišiel s návrhom vytvoriť Asociá-
ciu užívateľov Suezského prieplavu (Suez 
Canal Users’ Association). Eden 12. sep-
tembra predstúpil pred Dolnú snemovňu 
a v prejave oznámil, že ak sa Egypt ne-
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Generál Moše Dajan, náčelník generálneho 
štábu izraelskej armády (1956). Neskôr minister 
obrany, resp. minister zahraničných vecí Izraela.
Zdroj: Profimedia

Pristátie helikoptér pri Suezskom prieplave.  
V pozadí socha Ferdinanda de Lessepsa zničená 

Egypťanmi koncom decembra 1956. Autor: 
William herbert Lane
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podriadi, bude musieť čeliť následkom. 
Keď si text Edenovho prejavu prečítali 
v Štátnom departmente, ostali zaskoče-
ní. Zburcovaný Eisenhower telefonicky 
vysvetlil Edenovi, že jeho predstavy od-
mieta.11 Otrasený Eden konštatoval, že 
nezostáva iná alternatíva – buď použiť 
silu, alebo sa uspokojiť s triumfom Egyp-
ta.  

Britsko-francúzsky plán vychádzal 
z presvedčenia, že po stiahnutí lodivodov 
sa preruší plavba v Suezskom prieplave, 
čo poskytne zámienku na vojenský zásah. 
Na pokyn ústredia britskí, francúzski, 
holandskí a talianski lodivodi požiadali  
12. septembra o výstupné víza, novej 
správe prieplavu dali výpoveď a v nasle-
dujúcich dňoch opustili Egypt, keďže 
Spoločnosť im pohrozila, že ak zostanú, 
prídu o penzie. Egypťania im zasa ozná-
mili, že keď odídu, už sa nebudú môcť 
vrátiť a plavba aj bez nich bude plynulo 
zabezpečená. 

S každým dňom, ktorý uplynul od zná-
rodnenia, sa pre Britov a Francúzov vzďa-
ľovala možnosť znovuzískania kontroly 
nad prieplavom. Svet si uvedomil, že 
zmenou nikto neutrpel materiálnu ško-
du, dotknutá bola iba koloniálna arogan-
cia Britov a Francúzov. Druhá londýnska 
konferencia sa konala v dňoch 19. – 21. 
septembra a nakoniec väčšina zúčastne-
ných štátov s podozrením vnímala brit-
sko-francúzske zámery.12 Briti, sklamaní 
výsledkami konferencie, sa obrátili na 
Bezpečnostnú radu OSN v nádeji, že zís-
kajú súhlas na vojenskú akciu. Mali na-
ponáhlo, lebo aj revidovaný útočný plán 
bol uskutočniteľný len do konca októbra. 
Dulles bol zas namrzený, že spojenci 
chcú zvolať BR bez konzultácie a varo-
val ich pred ťažkosťami v New Yorku. 
Bezpečnostná rada rokovala o suezskej 
otázke od 26. septembra do 13. októbra, 
ale výsledok nebol taký ako očakávali 
Briti a Francúzi. Eden bol informovaný, 
že možnosť vojenskej akcie ešte zostáva, 
ale len v prípade, keby Egypt odmietol 
pokračovať v rokovaniach. To sa však ne-
stalo, a tak generálny tajomník OSN Dag 
hammarskjold pozval zainteresované 
strany do Ženevy, na schôdzku, ktorá sa 
mala konať 29. októbra 1956.13 

Tajná dohoda

Po neúspechu v OSN, 
keď vrcholilo zúfal-
stvo Edena, že ne-
môže nájsť prijateľnú 
zámienku na vojnu, 
mu Mollet naznačil 
východisko. Dozvedel 
sa, že existuje izraelský plán na zabratie 
časti egyptského územia na Sinaji, a tak 
presviedčal izraelských činiteľov, aby 
plán rozšírili o útok smerom k Suezské-
mu prieplavu. Na tomto základe Francúzi 
navrhli plán pre Britániu a Francúzsko na 
fyzické ovládnutie Suezského prieplavu: 
Izrael udrie na Egypt a bude mať dosta-
tok času, aby obsadil väčšinu Sinajského 
polostrova až po prieplav. Vtedy Británia 
a Francúzsko predložia ultimátum, v kto-
rom vyzvú obe strany, aby stiahli svoje 
sily na vzdialenosť 10 míľ od prieplavu 
a umožnili spojeneckým silám zasiahnuť 
a obsadiť prieplav pod zámienkou, že ho 
chcú ochrániť pred vojnovými škodami. 
Strana, ktorá neprijme podmienky ulti-
máta, bude napadnutá spoločnými brit-
sko-francúzskymi silami, a tie obsadia 
brehy prieplavu od Port Saídu až po Suez, 
čím oddelia od seba bojujúce strany tvr-
diac, že hasia nebezpečný vojnový požiar. 

Tajný dohovor v Sèvres sa teda týkal vo-
jenskej spolupráce Británie, Francúzska 
a Izraela proti Egyptu. Jeho podstatou 
bola britsko-francúzska vojenská okupá-
cia zóny prieplavu uskutočnená pod zá-
mienkou zásahu do bojov medzi Izraelom 
a Egyptom v záujme ochrany prieplavu 
pred poškodením. Dohovor bol uzavretý 
24. októbra a na žiadosť Izraela bol vy-
hotovený aj písomný dokument. Nasle-
dujúce udalosti ukázali, že nielen Džamāl 
cAbdannāṣir, ale aj Eisenhower, Dulles 
a ďalší podcenili odhodlanie Edena a Mol-
leta použiť vojenskú silu kvôli prieplavu. 
To vysvetľuje ohromenie a úžas v Egypte 
i v USA, keď sa 29. októbra večer dozve-

deli o izraelskom útoku na Egypt. V úsilí 
čo najskôr dosiahnuť cieľ, Briti a Francúzi 
nedokázali vyčkať kým sa izraelská ar-
máda priblíži k prieplavu a už o 24 hodín 
predložili Egyptu a Izraelu ultimátum. 
Bolo to v čase, keď sa egyptské jednotky 
húževnato bránili a izraelské vojská boli 
ešte 160 km od prieplavu. Egypt ultimá-
tum odmietol, a tak sa 31. októbra začal 
mohutný kombinovaný (námorný, letec-
ký a pozemný) útok proti Egyptu.14 

V tejto situácii Egypt požiadal o pomoc 
USA, ktoré obratom predložili záležitosť 
BR OSN, ale rezolúciu o okamžitom za-
stavení bojov Briti a Francúzi vetovali. 
Saudská Arábia uvalila embargo na vý-
voz ropy do Európy, Sýrčania prerušili 
ropovod z Iraku k Stredozemnému moru 
a Suezský prieplav bol zablokovaný. USA 
vyvinuli obrovský tlak na spojencov, aby 
zastavili vojenské akcie a isté hospodár-
ske a vojenské sankcie uvalili aj na Izrael. 
ZSSR nebol spočiatku veľmi aktívny. Až 
4. novembra, keď sovietske jednotky po-
tlačili maďarské povstanie, sa sovietska 
diplomacia zaktivizovala a 5. novembra 
Kremeľ poslal Británii, Francúzsku a Izra-
elu ultimátum s hrozbou zničenia agreso-
rov na ich vlastnom území použitím rakiet 
s jadrovými hlavicami. Bol to taktický 
krok v záverečnej etape vojny určený na 
rozšírenie sovietskeho vplyvu tak medzi 
Arabmi, ako aj v rozvojovom svete. hoci 
sa vojenské akcie skončili 7. novembra 
1956, posledný izraelský vojak sa stiahol 
z Egypta až v marci 1957. Tvrdým postu-
pom voči Izraelu si americká administra-
tíva chcela nielen získať dôveryhodnosť 
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sústredila egyptských 

zajatcov  na pláži 
v blízkosti prieplavu. 
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a vplyv u Arabov, ale aj odradiť arabské 
štáty od toho, aby sa obracali na Moskvu. 

Jedným zo železných zákonov politi-
ky je, že akcia zriedka prináša zamýšľané 
výsledky a suezská vojna bola toho typic-
kým príkladom. hlavným cieľom Británie, 
Francúzska a Izraela bolo odstránenie 
Džamāla cAbdannāṣira a likvidácia arab-
ského národnooslobodzovacieho hnutia, 
ktoré reprezentoval. Suezský debakel tým, 
že odhalil vojenskú slabosť a hospodársku 
závislosť Británie a Francúzska od USA, 
spôsobil radikálnu zmenu v svetových 
mocenských štruktúrach, pretože úlohu 
týchto dvoch mocností prevzali USA. Na-
stala nová etapa v medzinárodnej politi-
ke: etapa superveľmocí, ktoré nahradili 
európskych koloniálnych hráčov v globál-
nom systéme. 

Poznámky
1 VAISSE, M. „France and the 

Suez Crisis“. In LOUIS, Wm. 
Roger – OWEN, Roger (eds.). 
Suez 1956. The Crisis and its 
Consequences. Oxford : Cla-
rendon Press, 1989, s. 135-

143. ISBN  ISBN: 9780198202417.
2 KYLE, Keith. „Britain and the Crisis, 1955-

1956“. In LOUIS, Wm. Roger – OWEN, Ro-
ger, ref. 1, s. 109. 

3 A Conference with the President, 27 July 
1956. In United States. Department of 
State. Foreign Relations of the United Sta-
tes (FRUS), 1956, Vol. XVI, s. 12. 

4 Memorandum of a Conversation, 1 Au-
gust 1956. In: FRUS, 1956, s. 95-96.  

5 Prime Minister Eden to President Eisen-
hower, 5 August 1956. In: FRUS, 1956,  
s. 95-96.  

6 LLOYD, Selwyn. Suez 1956. London : Co-
ronet Books, hodder and Stoughton, 
1980, s. 115. 

7 PROTOPOPOV, A. S. Sovietskij sojuz i Su-
eckij krizis 1956 goda. Moskva : Nauka, 
1969, s. 129. 

8 Prohlášení Sovětského svazu o nutnosti 
mírového řešení suezské otázky, 15. září 
1956. In Dokumenty k otázce Blízkého 
a Středního východu. Praha: Ministerstvo 
zahraničních věcí, 1963, s. 265-269. 

9 hAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Milaffāt 
as-Suwajs. [Suezské fascikle]. Káhira: 
Al-Ahrām, 1987, s. 507-510.   

10 Operation Musketeer: Implications of 
Postponement, 6.9.1956. In: LUCAS, 
W. Scott. Divided we Stand. Britain, the 
US and the Suez Crisis. London: hod-
der and Stoughton, 1996, s. 189. ISBN 
9780340649541.  

11 LOVE, Kenneth. Suez: The Twice Fou-
ght War. New York: McGraw-hill, 1969,  
s. 427.  

12 BAILEY, Sydney D. Four Arab-Israeli Wars 
and the Peace Process. London: Macmil-
lan, 1990, s. 126. ISBN 9780333482261.  

13 SAYED-AhMED, M. A. Nasser and Ame-
rican Foreign Policy, 1952 – 1956. 
London: Laam, 1989, s. 136. ISBN 
9781870326148.  

14 NUTTING, Anthony. No End of a Lesson. 
The Story of Suez. London: Constable, 
1967, s. 93.  

20 História 2  / 2017 / Putovanie dejinami

Suezská kríza spôsobila nedostatok benzínu. 
Paríž 21. novembra 1956
Zdroj: Profimedia

Blokáda Suezského prieplavu – 
vlajka a lodný komín  

potopenej lode 
Zdroj: Profimedia

Prof. PhDr. Karol r. SOrBY, DrSc., 
je vedúcim vedeckým pracovníkom 
Ústavu orientalistiky SAV a zároveň 
prednáša na Fakulte medzinárodných 
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bra-
tislave. Zaoberá sa politickými dejina-
mi arabského východu v 20. storočí. Je 
autorom radu vedeckých monografií, 
napr. Egyptská revolúcia 1952 (1998); 
Suez 1956. Súmrak tradičného kolo-
nializmu na Blízkom východe (2004); 
Egypt. The Period of Political Anarchy, 
1801-1805 (York, 2004); Arabský vý-
chod, 1945-1958 (2005), Blízky východ 
v medzinárodnej politike, 1918 – 1945 
(2009), Jún 1967. Šesť dní, ktoré zme-
nili Blízky východ (2010), Blízky východ 
v medzinárodnej politike, 1971 – 1990 
(2009), Arabský východ, 1918  – 1945 
(2013).


