cz 001-023 Vietnam _9_Intro.indd 2

9.12.2019 14:34:05

ÚVOD

3

Obsah
ÚVOD

4

Kam zamířit

6

27 největších zajímavostí

12

Kdy vyrazit na cestu

8

Trasy

22

Autoři doporučují

11

ZÁKLADNÍ INFORMACE

24

Cesta do Vietnamu

25

Zločinnost a osobní bezpečí

Víza a vstupní požadavky

28

Slavnosti a náboženské svátky

50

Doprava

29

Sporty a outdoorové aktivity

52

Ubytování

36

Nakupování

54

Jídlo a pití

38

Cestování s dětmi

55

Zdraví

45

Cestovní náležitosti

56

Média

47

PRŮVODCE
1

Ho Či Minovo Město a okolí

48

62
62

5

Centrální Vietnam

240

2

Delta Mekongu

110

6

Severní pobřeží

302

3

Centrální vysočina

166

7

Hanoj a okolí

340

4

Jižní pobřeží

198

8

Vzdálený sever

390

SOUVISLOSTI

428

Dějiny

429

Knihy

480

Náboženství a víra

452

Vietnam ve filmech

485

Etnické menšiny ve Vietnamu

461

Vietnamština

490

Problematika životního prostředí

470

Slovníček

495

Hudba a divadlo

475

NAPROTI MUŽ VYRÁBÍ LUCERNY V HOI AN PŘEDCHOZÍ STRANA ŽENA SBÍRÁ LEKNÍNY V DELTĚ MEKONGU

cz 001-023 Vietnam _9_Intro.indd 3

9.12.2019 14:34:08

4
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Úvod
Vietnam nezbývá než obdivovat – navzdory jeho nedávné bouřlivé historii se
tento nezdolný národ postavil opět na nohy a proměnil v přední turistickou
destinaci jihovýchodní Asie. U takto dlouhé a štíhlé země nikoho nepřekvapí,
že má hodně co nabídnout – je plná smaragdových rýžových políček, bělostných písečných pláží, rušných velkoměst a starobylých pagod, ohromných jeskynních komplexů, skalnatých hor i přátelských menšinových komunit. Návštěvníci se mohou těšit na vřelé přivítání, zvídavost a zdánlivě nezkrotnou
touhu po vzájemném napojení. A to jsme ještě ani nezmínili místní kuchyni ve
všech jejích jemných odstínech.
Po sjednocení severního a jižního Vietnamu v roce 1975, jímž skončila dvacetiletá krvavá
občanská válka, následovalo dalších deset let tvrdé centralistické vlády, během nichž jedině
reformy doi moi – vietnamská obdoba perestrojky zahájená roku 1986 – dokázala zemi
znovu probudit k životu. Od té doby zažívá Vietnam své národní obrození a dnes zde panuje vyloženě komerční horečka, patrná například v blyštivých obchodních střediscích,
elegantních obchodech světových značek a ruchu a shonu pouličních tržišť.
Sever a jih jsou od sebe výrazně odlišné a dělí je hluboká psychologická propast, která do
značné míry vychází z tradičních kulturních odlišností, jež zemi rozdělovaly už dlouho
před začátkem války se Spojenými státy. Obyvatelé severní části země jsou obecně považováni za lidi zdrženlivé, spořivé a dbalé zákonů, kteří však nemají dostatečnou svobodomyslnost a podnikatelské znalosti, které údajně přísluší jejich otrkanějším krajanům z jihu.
Tento kontrast se samozřejmě promítá i do hospodářství: jižní oblasti jsou motorem ekonomických proměn, pyšní se nízkou nezaměstnaností a vyšší průměrnou mzdou. Dříve
chudé Ho Či Minovo Město se čím dál víc podobá okázalému Bangkoku či Singapuru –
a stále víc se vzdaluje politickému centru v Hanoji.
Hodně turistů se během cest spokojí s prohlídkou Hanoje, Ho Či Minova Města a dalších vzrušujících, velkých oblastních center, ale navzdory veškerým svodům velkoměsta je
největším lákadlem Vietnamu jeho úchvatná krajina. Vietnam se rozkládá na úzkém pásu
země podél východních hranic Kambodže a Laosu, ze západu sevřeném skalnatými horami
a z východu Jihočínským mořem, kterému Vietnamci říkají Východní. Ať už se z nejužšího
místa vydáte k jihu nebo severu, v obou případech se dříve či později dostanete do nádherné, rozlehlé delty Mekongu a Rudé řeky. Právě v těchto oblastech spatříte proslulá rýžová
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ÚVOD

ZAJÍMAVÉ ÚDAJE

• Vietnamská socialistická republika,
jejímž hlavním městem je Hanoj, je
jednou z posledních komunistických
zemí – těmi ostatními jsou Čína, Severní Korea, Laos a Kuba.
• Vietnam má 95 milionů obyvatel –
přibližně dvě třetiny z nich žijí na venkově, což je jedno z nejhustších osídlení venkovských oblastí v celé
jihovýchodní Asii. Přesto však dosahuje úroveň gramotnosti v zemi
95 %.
•

Počet turistů ve Vietnamu narostl
z pouhých dvou milionů v roce 2000
na deset milionů v roce 2016 a rok od
roku narůstá o zhruba 10–15 %.

• Vietnamština je jediný indočínský
jazyk, který používá latinku – přesto
je kvůli složitému systému diakritických znamének a šesti různým tónům, které mění význam, pro cizince
velice těžké se mu naučit.
• Válce ve Vietnamu se zde říká Americká válka, což ji odlišuje od ostatních neblahých konfliktů s okupačními vojsky, například francouzskými,
čínskými či japonskými.

•

Oblíbeným dopravním prostředkem je motocykl, který využívá 90 %
zdejšího obyvatelstva; v dnešní době
vyjíždí na vietnamské silnice zhruba
čtyřicet milionů motorek (z toho
7,5 milionu jen v Ho Či Minově Městě).

• V roce 2013 se Vietnam stal největším světovým vývozcem kešu oříšků
(v pozdějších letech toto prvenství
pozbyl, když ho předstihla Indie). Dále je na druhé příčce světové produkce kávy a na čtvrté vývozu rýže.

•

Ao dai je sice obecně vnímán jako
vietnamský národní kroj, oblibu si
však začal získávat až ve třicátých letech minulého století.

•

Ve Vietnamu najdete velké množství rostlin a zvířat, včetně řady mimořádně vzácných druhů. Patří mezi
ně například asijský černý medvěd,
jeřáb Antigonin a zlatohlavý hulman.

políčka, vážky, buvoly a farmáře v charakteristických kónických kloboucích, které jsou snad nejtypičtějším symbolem Vietnamu.
S krajinou plochých delt, pro kterou jsou typická
malebná rýžová políčka, ostře kontrastují vápencové útvary zátoky Ha Long, které se dynamicky
zvedají z moře v Tonkinském zálivu. Nejkrásnější
pohled je na ně v mlžném oparu po ránu. Během
výpravy do odlehlých, výše položených oblastí severního a centrálního Vietnamu se zvídavý návštěvník může seznámit s početnými etnickými
menšinami, jež zaujmou tradičními ozdobnými
kroji, starobylými zvyky a dlouhými obecními domy. V nedávné době k velkému množství rostlinných a živočišných druhů přibylo několik dosud
neznámých rostlin, ptáků a zvěře, což jen dokazuje
bohatství a rozmanitost zdejší přírody, a zároveň
slouží jako lákavé pozvání do nyní podstatně snáze
dostupných národních parků.

Kam zamířit
Vietnam je větší, než by se mohlo na první pohled zdát – chcete-li v klidu procestovat celou
zemi, prohlédnout alespoň část vysočiny a obě
delty a nechat si mezitím pár volných dnů na odpočinek, vyhraďte si přinejmenším celý měsíc.
Během dvoutýdenní návštěvy se stihnete zastavit
jen v těch nejvyhlášenějších turistických lokacích
podél pobřeží, nebo se můžete zaměřit jen na
jednu konkrétní oblast a seznámit se s ní více,
což vřele doporučujeme. Letecký přesun vám
může ušetřit hodně času a vnitrostátní lety nejsou nijak výrazně finančně náročné.
Pro většinu návštěvníků je přirozenou vstupní
bránou oslnivé Ho Či Minovo Město, jež láká
svým závratným tempem a pestrou paletou barev
a tónů. Téměř každý okamžitě propadne zdejšímu nezaměnitelnému půvabu.
Z Ho Či Minova Města se můžete velmi snadno vydat do delty řeky Mekong, kde se jedna
z nejimpozantnějších řek světa vlévá do
NAPROTI ŽENA Z ETNICKÉ MENŠINY NA TRHU V BAC HA
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Jihočínského moře. Kromě spleti kanálů, přítoků a vodních cest tu na vás čeká množství
rýžových políček a hojných ovocných sadů. Na západ od delty se nachází ostrov Phu Quoc,
dokonalé místo k odpočinku po náročné cestě, dosažitelné letadlem přímo z Ho Či
Minova Města.
Da Lat, ležící v nadmořské výšce 1500 m, je vstupní branou na Centrální vysočinu a svěží
vánek, který toto zvláštně malebné horské městečko ovívá, je tou nejlepší formou přirozené klimatizace. Chcete-li však vidět skutečně odlehlé části tohoto regionu, nezbude vám
než pokračovat dál na sever do skromných měst Buon Ma Thuot, Pleiku a Kon Tum, v jejichž okolí na vás čekají vesnice obývané především příslušníky kmenů E De, Jarai
a Bahnar.
Z Ho Či Minova Města vede na severovýchod silnice číslo 1, hlavní vietnamská dopravní
tepna spojující jih se severem. První zastávkou jsou pro mnoho turistů nádherné pláže
a písečné duny města Mui Ne, které se rychle stává jedním z nejoblíbenějších pobřežních
letovisek Vietnamu. Dále na sever nabízí město Nha Trang příležitost protančit celou noc
a prospat celý den, nebo se dát na průzkum idylických plážových skrýší. Severně od Nha
Trang se nachází Quy Nhon, jedno z nejméně turistických plážových letovisek ve Vietnamu,
a památník ve vesnici Son My poblíž Quang Ngai připomíná jednu z nejpříšernějších epizod války se Spojenými státy.
Městečko Hoi An – kdysi rušný námořní přístav – zaujme poklidnou atmosférou a malebnými úzkými uličkami lemovanými obchody s dřevěným průčelím a větrem ošlehanými střechami. O něco dál směrem do vnitrozemí, v zamženém, hustě zalesněném údolí, leží válkou
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VODNÍ LOUTKY
Vietnamským příspěvkem do světa loutkářství jsou jedinečné vodní loutky, mimořádně pozoruhodný dramatický útvar, kde se děj odehrává na vodní hladině. Vodní loutky se začaly
používat na rýžových políčkách v deltě Rudé řeky, kde se po skončení jarní výsadby dodnes
konají tradiční představení. Vodiči skrytí za zástěnou ze štípaného bambusu stojí po pás ve
vodě a pohybují dřevěnými loutkami na dlouhých tyčích, které nejsou vidět – nad hladinou se
pohybují draci, kachny, lvi, jednorožci, fénixové a žáby, chrlí kouř, pohazují si míčky a věnují se
všemožným radovánkám a nám nezbývá než se divit, že se loutky nezamotají. Při lehce sofistikovanějších turistických představeních v Ho Či Minově Městě a v Hanoji někdy dojde i na
ohňostroje, které rozvíjejí a ovlivňují děj – těšit se můžete na klidné a mírné momenty, ale také
hlučné exploze doplňující námořní bitvy.

zpustošené, zpráchnivělé ruiny My Son, největšího čamského chrámového komplexu.
Pobřežní město Danang ležící o něco dál severním směrem sice postrádá malebné kouzlo Hoi
An, ale zato potěší dobrým turistickým zázemím, což z něj dělá pohodlnou oblastní základnu. Z Danangu můžete vyrazit na mimořádně malebnou projížďku vlakem podél průsmyku
Hai Van do aristokratického Hue ležícího na březích Řeky vůní, kde vládcové dynastie
Nguyen v devatenáctém století vybudovali velkolepé centrum své mocné říše. Slavnou minulost tohoto vysoce kultivovaného města dodnes dokládají početné chrámy a paláce.
Pouhých 100 km severně od Hue se celkový tón krajiny radikálně mění. Zde totiž začíná
vietnamské demilitarizované pásmo s početnými stopami proběhlých střetů, které dělily
zemi na jižní a severní část. Pak už vás toho při cestě do Hanoje příliš nepozdrží, snad jen
nádherné vápencové jeskyně Phong Nha – v jejich komplexu se nachází také největší jeskyně světa. Na samém okraji delty Rudé řeky naleznete starobylé, kadidlem provoněné chrámy Hoa Lu a záhadně působící oblasti Tam Coc a Van Long s rýžovými políčky a pozoruhodnými vápencovými útvary.
Hanoj, ležící v deltě Rudé řeky, je správním centrem Vietnamu již po více než tisíc let. Je
to hrdé město pagod a dynastických paláců, jezer lemovaných tamaryšky, elegantních bulvárů a početných koloniálních staveb z období Francouzské Indočíny. Současně však rychle roste a překotně se mění v město plné mrakodrapů a nablýskaných obchodních center.
Z Hanoje můžete zamířit na východ a pár dní se v poklidu projíždět mezi zdejšími pitoreskně tvarovanými ostrůvky v křišťálově čistých vodách zátoky Ha Long. Asi nejpřitažlivějším z nich je ostrůvek Cat Ba, který se nachází na jihozápadním okraji zátoky.
Severně a západně od Hanoje se tyčí mohutné hory s početnými menšinovými vesnicemi. Rušné tržní město Sa Pa ležící na krásném místě kousek od hranice s Čínou je optimálním výchozím bodem, chcete-li se seznámit s etnickým obyvatelstvem. Jihozápadně od
Hanoje vás čeká údolí Mai Chau s množstvím tradičních domů na kůlech a dalšími menšinovými vesnicemi nabízejícími nocleh.

Kdy vyrazit na cestu
Vietnam má tropické monzunové klima, kterému mezi květnem a zářím dominuje jižní
a jihozápadní monzun a od října do dubna monzun severovýchodní. V rámci tohoto
NAPROTI SHORA RÝŽOVÉ TERASY, PROVINCIE NINH BINH; MASKY PRO SLAVNOSTI NOVÉHO ROKU TET
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PRŮMĚRNÁ TEPLOTA A SRÁŽKY
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obecného vzorce existují však i značné rozdíly v závislosti na nadmořské výšce a zeměpisné
šířce. V jižních oblastech státu zůstávají teploty po celý rok poměrně vyrovnané, zatímco
sever podléhá výrazným sezónním změnám.
V jižním Vietnamu trvá období sucha od prosince do konce dubna nebo do května a období dešťů od května do listopadu. Většina srážek sice spadne během krátkých odpoledních lijáků, ale v deltě řeky Mekong a na Centrální vysočině mohou způsobit značné obtíže
záplavy. Během dne teplota zřídkakdy klesne pod 20 ºC, ale během nejteplejších měsíců
(v březnu, dubnu a květnu) může dosáhnout až 40 ºC. Podobné podnebí obvykle panuje
i na Centrální vysočině, kde ale bývá o poznání chladněji, zvláště pak v noci.
Na centrálním úseku pobřeží se poměry obracejí vlivem severovýchodního monzunu.
V okolí města Nha Trang bývá období dešťů poměrně krátké (od listopadu do prosince).
Severněji, v okolí měst Hue a Danang, většinou prší o něco déle, od září do února, takže se
vyplatí navštívit je na jaře (mezi únorem a květnem). Největších veder (často nad 30 ºC)
se dočkáte mezi červnem a srpnem, kdy je nejpříjemnější utéct do hor. V severních úsecích
této pobřežní oblasti můžete očekávat kratší období dešťů (vrcholící mezi zářím a říjnem)
a horké, suché léto. U pobřeží centrálního Vietnamu se vyskytuje nejvíce tajfunů s prudkými přívalovými dešti a ničivými vichřicemi (obvykle mezi srpnem a listopadem).
Severní Vietnam zažívá poměrně chladné zimy (mezi prosincem a březnem) doprovázené
často mlhou, která někdy může trvat i několik dní. Teploty pak mezi květnem a srpnem
dosahují maximálních hodnot (až 40 ºC), kdy úporné lijáky proměňují nízko položenou
deltu v téměř nesnesitelně horkou a lepkavou bažinu a pravidelné záplavy způsobují velké
komplikace. V severních horách bývají teploty podstatně nižší a během zimy je ve výše
položených oblastech třeba počítat s přízemními mrazíky, a dokonce i občasné sněžení.
Vzhledem k takto složité klimatické situaci tedy nelze jednoznačně doporučit nejvhodnější dobu k návštěvě Vietnamu. Máte-li v plánu procestovat celou zemi, jsou podzim
(mezi zářím a prosincem) a jaro (březen a duben) obecně vzato nejpříhodnějšími ročními
obdobími.

NAPROTI SHORA PRŮSMYK MA PI LENG; MORNING GLORY, HOI AN; VÝCHOD SLUNCE NAD HO ČI MINOVÝM MĚSTEM
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Autoři doporučují
Autoři tohoto nového vydání procestovali na
kole, autobusem, lodí i pěšky celý Vietnam – od
dechberoucích, odlehlých horských osad severu
až po rušné plovoucí tržnice na řece Mekong.
V této kapitole vám kromě hlavních turistických
památek nabízíme i pár osobních tipů.

Neobyčejné vyhlídky Na samém severu země,
mezi městy Dong Van a Meo Vac, se průsmykem
Ma Pi Leng vine horská cesta. Z výhledu přes
čínskou hranici a po proudu řeky Nho Que se
vám zatají dech.
Venkovský život V údolí Bong Lai ležícím 10 km
východně od města Phong Nha se venkovský
život po celé generace téměř nezměnil. Jedná se
o odlehlou destinaci, kde mohou turisté najít
nocleh pouze v domácnostech u rodin a najíst
se pouze v jedné prosté restauraci (s. 311).

Domy na kůlech Přírodní rezervace Pu Long zatím není většině turistů známá, takže se můžete
projít terasovitými rýžovými políčky, připravit si
chutnou večeři a najít nocleh, aniž by vám zážitek kazily davy cizinců (s. 314).

Lahůdky z Hoi An Městečko Hoi An je sice maličké, ale pyšní se množstvím prvotřídních restaurací, z nichž asi nejlepší je Morning Glory. Za
rozumnou cenu si zde pochutnáte na místních
specialitách – a navíc v elegantním prostředí
bez obvyklých umělohmotných židlí (s. 255).
Koncerty Mimořádně působivou formou komorní hudby Ca Tru, zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, se můžete
nechat očarovat během jednoho z pravidelných
týdenních představení v Hanoji (s. 379).

Noci v Saigonu Vychutnejte si koktejl v jednom
z majestátních starých hotelů v Ho Či Minově
Městě, pokochejte se západem slunce, a pak se
spolu s místními projděte po nově zrekonstruovaném bulváru Nguyen Hue.
Banh mi Určitě během svého pobytu ochutnejte tento typický příklad vietnamské pouliční
gastronomie. Jedná se o bagetu plněnou kvalitním masem a dalšími dobrotami, které má prodavač ve svém pojízdném stánku. Zahraniční
turisté si banh mi nejčastěji užívají po noci strávené ve městě jako náhradu za kebab.
Naše doporučení zde ani zdaleka nekončí.
Označili jsme svá oblíbená místa – dokonale
umístěné hotely, příjemné kavárny, specializované restaurace – v průvodci je najdete
pod symbolem  .
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Pomozte nám aktualizovat
Velmi jsme usilovali o to, aby bylo deváté vydání Rough
Guide průvodce po Vietnamu přesné a aktuální. Věci
se však mění – bývají „objevena“ nová místa, otevírací
doba podniků je nestálá a ceny restaurací a pokojů se
zvedají, zatímco jejich kvalita upadá. Máte-li dojem, že
jsme něco popletli či vynechali, dejte nám vědět, a pokud
si zapamatujete adresu, cenu, otevírací dobu či telefonní
číslo, pak o to lépe.

Své poznámky prosím zasílejte s předmětem „Rough
Guide Vietnam Update“ na adresu mail@uk.roughguides.
com. U veškerých dodatků uvádíme autora a odměnou za
ty nejlepší e-maily pošleme kopii nového vydání (anebo
kopii nějakého jiného Rough Guide průvodce, pokud vám
udělá větší radost).

Poděkování
Ron Emmons děkuje kolegům-autorům Rachel Millsové
a Martinu Zatkovi za jejich užitečné poznámky, a redaktorkám Helen Abramsonové a Georgii Stephensové za jejich
orlí zrak. Díky si zaslouží také všichni štědří lidé, kteří se podělili o svůj čas a odborné poznatky o Hanoji a vzdáleném
severu, jmenovitě Tony Nong, Tuyen, Dang Duc Thuc, Mark
Lowerson, Minh a James Anh.
Rachel Mills by ráda poděkovala Andy Turnerovi, Helen
Abramsonové, Georgii Stephensové a Brendonu Griffinovi
z Rough Guides, a také Benovi a Bich na ubytovně ve
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Phong Nha, společnosti Tonkin Travel, TravelLocal, kavárně
Tam’s Cafe v Dong Hoi a Anh a Michaelle z Beachside
Backpackers v Dong Hoi.
Martin Zatko by chtěl poděkovat všem, kteří mu
zpříjemnili cestu Vietnamem; díky si zaslouží zejména Kim
Hang, Mia Tran a Mark ze Saigonu, a také Felix z Nha Trang
– a přirozeně také personál nemocnice Hoan My v Da Lat,
který se zasloužil o to, že má vůbec první hospitalizace
v životě (a k tomu ještě o Vánocích) byla nakonec vlastně
docela příjemná.
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