
Vietnam (vietnamsky Việt Nam), celým oficiálním názvem Vietnamská 
socialistická republika 

Poloha:   stát v jihovýchodní Asii, na východě poloostrova Zadní Indie při pobřeží Jihočínského moře   

Sousedí s:  Kambodža, Čína, Laos  

Geografie: Země má protáhlý tvar a připomíná písmeno “S”. Na severu se nachází delta Rudé řeky a na jihu 
delta Mekongu, které jsou spojené úzkou centrální částí. Na severozápadě se nachází pohoří Hoang 
Lien Son s nejvyšším vietnamským vrcholem Fan Si Pan, vysokým 3 143 metrů. Střední část 
Vietnamu vyplňuje Annamské pohoří, dále tu najdete Kontumskou a Dalatskou náhorní plošinu. 
Délka pobřeží je úctyhodných 3 444 km – a to nepočítáme ostrovy. Bez zajímavosti není, že 
v nejužším místě měří Vietnam na šířku pouhých 50 km. Nebezpečí mohou na jihu představovat 
záplavy a povodně (zejména v deltě Mekongu) a sezónní tajfuny, které se vyskytují hlavně na severu 
země, ale často zasahují i střední Vietnam. 

Rozloha: 331 211 km2 (67. na světě) 

Počet obyvatel:  více než 90 milionů (13. na světě, odhad 2011) 

Hlavním město: Hanoj 

Oficiální jazyk: vietnamština 

Náboženství: buddhisté (9,3 %), katolíci (6,7%), Hoa Hao (1,5%), Cao Dai (1,1%), protestanti (0,5%),  muslimové              
(0,1%), bez vyznání (80,8%) 

Administrativně správní členění země: Země se dělí na 63 provincií včetně 5 měst ústřední správy - Hanoj, Ho 
Či Minovo Město, Hai Phong, Can Tho a Da Nang. Provincie se dále dělí 
na městské a venkovské okresy, městské okresy se dělí na čtvrti 
a venkovské okresy se dělí na obce. 

Státní zřízení: socialistická republika 

Vznik: 2. září 1945 (nezávislost na Francii) 

Prezident: Trương Tấn Sang 

Měna: vietnamský dong (VND)  

Historie Vietnamu: První historicky doložené státní útvary (Au Lac a Nam Viet) pocházejí ze 3. století před naším 
letopočtem. V 1. století n. l. dobyla Čína Rudou deltu Mekongu a postupně svůj vliv rozšiřovala – nejen ve 
Vietnamu, ale i v sousedních zemích. Jih Vietnamu byl ovšem pod vlivem Indie, o čemž svědčí především 
království Funan a Champa. Čína Vietnam podstatně ovlivnila – především co se týče práva, správy, 
vzdělání a literatury; spíše než u venkovského obyvatelstva měl čínský element váhu u vysoce postavených 
Vietnamců. Čínská nadvláda skončila až v roce 938, kdy legendární vojevůdce Ngo Quyen zvítězil u řeky 
Bach Dang nad čínskou armádou. Následovalo skoro 900 let nezávislosti, která však byla neustále 
ohrožována nájezdy Číňanů. Aby si uchoval svou nezávislost, musel Vietnam nakonec přistoupit na jakýsi 
vazalský vztah k Číně, kdy svému mocnému sousedovi každoročně odváděl tučné dávky. 

                    Ani Vietnam se ale nedokázal ubránit příchodu kolonialistů. Od poloviny 19. století se o Vietnam 
pokoušela Francie, roku 1884 bylo její úsilí přivedeno ke zdárnému konci – Francie převzala správu nad 
celým vietnamským územím. Následné koloniální období ukončila až druhá světová válka, během níž 
byl Vietnam okupován Japonskem. 

 Na podzim roku 1945 byla v Hanoji vyhlášena nezávislost Vietnamu, ale již za několik měsíců se do 
země vrátili Francouzi. To si samozřejmě Vietnamci nenechali líbit, a tak se začala dlouhá válka, která 
skončila až bitvou u Điện Biên Phủ roku 1954, z níž Francie odešla jako poražená. Ještě téhož roku byla 



uzavřena mírová dohoda v Ženevě, v jejímž důsledku byl Vietnam rozdělen na dvě části: sever ovládaný 
komunisty a jih pod vládou Ngo Dinh Diema (s podporou USA). 

 Jenže mezi severem a jihem záhy vypukla ozbrojený konflikt, kterého se účastnily i velmoci studené 
války – na straně jihu USA, severu pomáhal Sovětský svaz a Čína. Pro USA to nebyla válka dobyvačná, 
snažili se zabránit šíření komunismu v bývalé Indočíně. Zpočátku působili Američané jako poradci, ale 
postupně se jejich počet ve Vietnamu zvyšoval (až na 500 000); USA oficiálně vstoupili do ozbrojeného 
konfliktu se severem po incidentu v Tonkinském zálivu. Válka byla vleklá a obtížná, kromě řádných 
jednotek severu dělali Američanům starosti jihovietnamští partyzáni – Viet Cong (prodloužená ruka 
severovietnamských komunistů. 

 Zvrat ve vietnamské válce představovala operace TET – v lednu 1968 obklíčili severovietnamská 
armáda a Viet Cong základnu USMC a SF v Khe Sanh, jenže to byl pouze zastírací manévr. Skutečná 
operace přišla až o několik dní později, kdy severovietnamská armáda a Viet Cong zaútočili na většinu 
důležitých měst na jihu. Do dvou týdnů se podařilo všechny útoky odvrátit, nejdéle se bojovalo v 
Saigonu a Hué. Nicméně operace TET byla příčinou stahování amerického vojska z Vietnamu – vláda 
USA již nechtěla investovat do „nekonečné války“ s velkým počtem padlých a raněných – to vše s 
nejistým koncem. V lednu 1973 byla podepsána Pařížská dohoda o ukončení války, ale ve Vietnamu se 
bojovalo dál, pouze bez účasti USA a dalších spojenců. Boje skončily až v dubnu 1975, kdy si komunisté 
Jižní Vietnam konečně podrobili. 

Místní zvyklosti: 

Pozdrav - tradiční vietnamský způsob při zdravení je podání rukou. V případě tradičního vietnamského způsobu 
potřesení rukou (ruce spojené kolem zápěstí partnera) je samozřejmě vhodné pozdrav 
opětovat. 

Navštívenky - podobně jako v celé Asii i ve Vietnamu je výměna navštívenek při společenském i obchodním 
styku naprostou samozřejmostí. Za zdvořilou formu je pokládáno předání a převzetí 
navštívenky oběma rukama. Předání vizitky jednou rukou či dokonce položení na stůl 
(podobně i podávání peněz při placení) je společensky nepřijatelné. Při jednání je pak 
vhodné vizitku ponechat před sebou na stole jako znamení úcty - okamžité založení vizitky 
je považováno za výraz nezájmu. 

Oděv - se zvyšující se životní úrovní a množstvím společenských styků se i někdejší vietnamská neformálnost 
v odívání přizpůsobuje západním zvyklostem. Při formálním společenském styku je 
samozřejmostí užití společenského oděvu, příp. v horkém letním podnebí pouze košile 
s kravatou. Krátké kalhoty (šortky) dosud nejsou běžným zjevem ani v neformálním 
společenském styku. 

Vietnamská gastronomie: 

Velkým lákadlem pro turisty je tradiční vietnamská kuchyně, která beze zbytků využívá dary moře a země 
a lahodí oku i chuti. Kombinacím se meze nekladou. Mezi nejčastěji používanou surovinu 
patří rýže a produkty, které se z rýže vyrábějí – rýžový papír a rýžové nudle. 

Téměř povinností každého turisty je ochutnat tradiční vietnamské jarní závitky a rýžové nudle „pho“, které se 
ve Vietnamu konzumují v kteroukoli denní i noční dobu. Vynikající jsou taktéž zdejší mořské 
speciality. Velkou roli hraje ve vietnamské stravě ovoce i zelenina. 

Nejtypičtější vietnamskou přísadou je speciální rybí omáčka „nuoc mam“, která dodává vietnamské kuchyni její 
nezaměnitelnou chuť. 

 

 

 


