
Vietnam 
Historie podle Wikipedie (samotný cestopis začíná za touto částí psanou 
kurzívou)  

Vietnam , celým názvem Socialistická republika Vietnam, je stát v jihovýchodní Asii, 
na východě poloostrova Zadní Indie při pobřeží Jihočínského moře. Jeho sousedé jsou 
Kambodža, Čína,Laos. Počet obyvatel přesahuje 90 milionů. Hlavním městem je 
Hanoj. V zemi vládne komunistická strana, která však dovoluje soukromé podnikání. 
Oficiálním jazykem je vietnamština.  

Oblast známá jako Vietnam byla osidlována již od paleolitu a některá archeologická 
naleziště v provincii Thanh Hoa mohou být údajně stará až několik tisíc let. 
Archeologové spojují začátky vietnamské civilizace s pozdním neolitem, ranou dobou 
bronzovou a s kulturou Phung-nguyen, která sídlila v oblasti provincie Vinh Phu 
současného Vietnamu někdy mezi lety 2000 a 1400 př. n. l.  

Někdy kolem roku 1200 př. n. l. pak dochází k vytvoření kultury Dong Son, která je 
pozoruhodná především díky svým propracovaným kotlům. Právě bronzovézbraně, 
nářadí a bubínky nám ukazují na vliv, který signalizuje původní zdroj technologie 
bronzových odlitků. Bylo také nalezeno mnoho malých starověkých měděných dolů v 
jižním Vietnamu. Známá je také jistá podobnost mezi místy v provincii Don Son a jižní 
Asii. Mezi podobné znaky můžeme zahrnout např. výskyt rakví ve tvaru lodě, 
podobné pohřební nádoby, dále také např. černání zubů nebo žvýkání arakových 
ořechů.  

Legendární dynastie H?ng Bang je považována mnoha Vietnamci za zakladatele 
prvního vietnamského státu, známého jako Văn Lang. V roce 257 př. n. l. Th?c Phán 
porazil posledního krále této dynastie, sjednotil původní kmeny L?c Vi?t se svými 
kmeny Âu Vi?t, čímž vytvořil nový kmen Âu L?c, a prohlásil sám sebe novým 
panovníkem jménem An Duong Vuong. Roku 207 př. n. l. pak čínský generál jménem 
Zhao Tuo tohoto panovníka porazil a původní kmen Âu L?c přetransformoval v kmen 
Nanyue. Roku 111 př. n. l. byl tento kmen spojen s čínskou říší pod nadvládou 
dynastie Chan.  

Číňané vládli poměrně tvrdě a pokoušeli se o sinizaci obyvatelstva, proto docházelo 
ke vzpourám. Během jedné z nich se v 6. století Vietnam na přechodnou dobu 
osamostatnil. Tisícileté období čínské nadvlády nad územím Vietnamu trvalo do roku 
938, kdy Ngo Quyen taktickým bojem porazil čínskou armádu v bitvě na řece Bach 
Dang.  

Francouzská kolonizace  

Francouzští misionáři do Vietnamu přijížděli od 17. století. Panovníci dynastie 
Nguyen, vládnoucí na území jižního Vietnamu, začali s Francouzi spolupracovat. V 
letech 1854 - 84 ovládla Francie Vietnam vojenskou silou a učinila z něj svou kolonii 
Francouzská Indočína rozdělenou do tří oblastí: Tonkin, Annam, Kočinčína. Od konce 
19. století sílil protifrancouzský odboj (povstání, které vedl Phan Đinh Phung). Během 
2. světové války Vietnam obsadilo Japonsko, po jehož kapitulaci vyhlásil Ho Či Minh 
nezávislou republiku. Následná osmiletá Indočínská válka s Francií skončila v 
roce1954 bitvou u Dien Bien Phu a rozdělením Vietnamu na základě Ženevských 
dohod s demilitarizovanou zónou podél 17. rovnoběžky. Po vietnamské válce byly 
obě části opět spojeny 2. července 1976 do společného státu.  
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Rozdělený Vietnam  

Vietnam byl podle Ženevských dohod rozdělen na Ho Chi Minhovu komunistickou 
severní Vietnamskou demokratickou republiku a profrancouzskou jižníVietnamskou 
republiku císaře Bao Daie a pozdějšího problematicky zvoleného prezidenta Ngo Dinh 
Diema. Během nadcházejícího 300 denního období otevřených hranic téměř 1 milion 
většinou katolických obyvatel uprchl do Jižního Vietnamu. Zatímco na severu 
probíhalo rozsáhlé vraždění majitelů půdy, na jihu komunistické jednotky Vietcongu 
zahájily v 50. letech partyzánské operace s cílem svrhnout režim prezidenta Diema. 
Vojenské operace partizánského komunistickéhoVietcongu a jednotek Vietminhu 
probíhaly i na území sousedící Kambodže.  

Válka ve Vietnamu  

Vietnamská válka byl ozbrojený konflikt, který mezi lety 1955 a 1975 probíhal na 
území Vietnamu (dnes jediného státu) a v příhraničí sousedících zemí (Kambodža a 
Laos). Na jihu Vietnamu se jednalo o pozemní válku, na severu pak měl konflikt 
podobu bombardování. Spojené státy americké a některé další země (Austrálie, Nový 
Zéland, Jižní Korea, Thajsko a Filipíny) pomáhaly jižnímu Vietnamu, který bojoval 
proti svému severnímu komunistickému sousedovi. Toho podporovaly zase státy 
východního bloku, významnou roli měla i partyzánská komunistická organizace 
Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu(známá pod názvem Vietkong), materiální 
podporu zajišťovala i Čína a Sovětský svaz.  

Ve Vietnamu je tento konflikt známý jako „americká válka“. Intervence USA ve 
Vietnamu znamenala vlastně poslední eskalaci třicetiletého ozbrojeného konfliktu, 
který začal v letech 1945 a 1946 odporem vietnamských komunistů a jiných skupin 
proti setrvání, resp. návratu francouzské koloniální nadvlády (viz Válka v Indočíně). 
Proto se často udává i dřívější začátek vietnamské války, nejčastěji rok 1957.  

Válku poznamenala hlavně internacionalizace konfliktu a rostoucí odpor v řadách 
americké veřejnosti. Pro zastánce války to byla jen zástupná válka, jeden z projevů 
napětí mezi Východem a Západem; odpůrci poukazovali na neřešitelnost celé situace, 
vysoký počet obětí a extrémní míru násilí postihující jak bojující strany, tak civilisty. 
Během války v USA vzrostla popularita různých mírových hnutí, konaly se 
demonstrace a nakonec převážil odpor k válce. Vláda USA nakonec své vojáky 
stáhla, vítězem se stal Severní Vietnam a došlo k sjednocení země v jeden 
socialistický stát.  

Válka byla vedena se značnou krutostí; trpěli civilisté (masakr v My Lai, ale i 
povraždění 3 000 osob Vietkongem během dočasné okupace města Hue v únoru 
1969) a bylo ničeno životní prostředí. USA použily proti rostlinným porostům defoliant 
Agent Orange, aby po odlistění prales přestal partyzánům sloužit jako bezpečný 
úkryt. Použity byly i další chemické látky, např. kyselina dimethylarsinová (Agent 
Blue) na zničení úrod rýže.  

*****  

Na Vietnam jsme se chystali už dlouho, slyšeli jsme na něj jen samou chválu. A má 
pro nás jednu zásadní výhodu – China Tours organizuje zájezdy o prázdninách, 
takže odpadá problém s našimi studenty, kteří jindy nemohou, nebo se o volnu 
dovědí jen s krátkým předstihem (podle výsledků zkouškového období). Vietnam se 
pořádá buď v delší variantě, kdy se projede celá země, nebo ve variantě kratší, kde 
se zákonitě musí něco vynechat, ale je to kompenzováno druhou částí zájezdu, 
která probíhá v Kambodži, tedy hlavně v Angoru. A Angor je jedno z míst, které by 

Page 2 of 72Vietnam 2012

12.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



cestovatel prostě vidět měl – přitom jinak Kambodža na plnohodnotný zájezd asi 
nemá dost taháků, i když je samozřejmě také zajímavá. Takže spojení Vietnam – 
Kambodža se nám zdá jako optimální. Jedinou nevýhodou je letní období dešťů, ale 
spoléháme na štěstí a na to, že jsme na nějakou tu kapku zvyklí už z loňské Indie a 
Nepálu v podobném termínu  

Takže volba byla jednoduchá a byli jsme přihlášení tři čtvrtě roku dopředu. 
Tradičně jsme byli cestovkou včas informováni o všem podstatném při přípravě 
zájezdu, i když tentokrát to mělo i dvě kaňky. První spočívala v chybějící 
infoschůzce, na které jsme u China Touru zvyklí a velice je oceňujeme, tentokrát 
však chyběla a ani průvodce ve Vietnamu nevěděl, co se stalo a proč letos schůzka 
nebyla. Druhá kaňka, mnohem horší, je posunutí termínu, které nás potkalo už 
loni. Letos to ale bylo mnohem horší. Původní odlet ve čtvrtek byl přesunut na 
pondělí a tím se nám konec zájezdu přelil do dalšího týdne. Tím se nabouraly 
dovolené u Hanky v práci, kde se musí organizovat dlouho dopředu, aby se všichni 
spravedlivě vystřídali, a kromě toho vypadl jeden víkend, což dovolenou prodloužilo 
z hlediska počtu dnů vyčerpané dovolené, kterou my musíme šetřit (pokud chceme 
někam vyrazit dvakrát ročně). Takže jsme byli nuceni odříct objednané třídenní 
prodloužení u moře v Kambodži, které bývá po zájezdu hezkou tečkou na 
odpočinek. Možná to je referentům cestovky nepochopitelné, ale takovéto zdánlivě 
drobné posunutí termínu o čtyři dny, které si vyhrazují ve smlouvě, působí velké 
komplikace, které jsme museli složitě řešit. Takže příště asi budeme o prázdninách 
hledat jinde, mimo prázdniny to tak kritické nebývá.  

Když jsem se dověděl hodinu odletu, podle vyhledávače letenek to vypadalo na let 
přes Frankfurt a Singapur se Singapur Airlines, což mne docela potěšilo, ale ve 
skutečnosti jsme pak z Frankfurtu letěli přímo do Hanoje s Vietnam Airlines, které 
asi vyhledávač ignoroval (nebo byly měsíc předem vyprodané). Sice to nejsou 
pětihvězdičkové aerolinie, ale zase ten přímý let bez přestupu v Asii to vynahrazuje. 
A odlet ráno kolem desáté je vynikající. Relativně dobře jsem se stihli vyspat, ráno 
necháváme auto na Go parkingu a ještě o něco dříve, než jsme čekali, se dostáváme 
do odletové haly, kde se máme sejít s ostatními.  

Chvíli postáváme na určeném místě, když se objeví čtyřčlenná rodina se známou 
postavou v čele – s Ivou jsme loni absolvovali Indii s Nepálem, kde tehdy byla bez 
zbytku rodiny. Vypadá to, že polovina zájezdu je obsazena našimi dvěma rodinami. 
Nadšeně se vítáme, v Indii vztahy klapaly a vypadá to, že budou klapat i ve 
Vietnamu. Kolem našeho hloučku se postupně nabalují další kolegové, u kterých je 
zřejmé, že poletí s námi, celkem nás je 16. Zástupkyně cestovky přichází načas, 
rozdává nám letenky a pokyny a pomáhá posléze s odbavením na kioscích, které 
pořád ještě není zcela intuitivní, zejména pro komplikovanější lety s přestupy na 
různé aerolinky.  

Průvodce už je ve Vietnamu, poletíme sami, což samozřejmě není problém. 
Dohodneme se, že na sebe budeme čekávat, ale vypadá to, že všichni jsou zkušení 
cestovatelé a nebudou problémy. Jen se musí vyřídit po příletu vstupní víza do 
Vietnamu, k čemu slouží jeden společný dokument, takže opravdu se musíme držet 
spolu. Dostávám jednu ze dvou kopií a budu tedy jednat s vízovými pracovníky, což 
nebývá nijak složité.  

Do Frankfurtu letíme s Lufthansou, běžný let, takový malý skok v porovnání s tím, 
co nás čeká. Ve Frankfurtu musíme vláčkem na jiný terminál, vše je dobře 
značené, zabloudit se snad ani nedá. Čekáme jen chvíli, boarding začíná brzy, velké 
letadlo (Boeing 777) se musí plnit postupně. Letadlo vypadá poněkud 
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opotřebovaně, ale v rámci normy. Vše je tak nějak průměrné – letadlo, personál, 
občerstvení, individuální display a jeho obsah. Oceňuji snad jen při startu a 
přistání puštěné monitory s obrazem kamery v kokpitu s výhledem, jaký mají piloti. 
To ještě není zcela běžné, ale příjemně to zabaví.  

Strava docela jde, vybírá se ze dvou jídel, asijské a evropské, dobré jsou obě 
varianty. Brzy, asi po dvou hodinách letu, nastává řízená noc s povinným 
zatažením oken a ztlumeným osvětlením. Pití sice letušky neroznášejí, ale je možné 
se napít kdykoliv u kuchyňky, pokud by někdo měl hlad (my tedy určitě nemáme), 
jsou k dispozici docela chutně vypadající sendviče a instantní asijské polívky. Cesta 
nám tentokrát neubíhá, na spaní nemáme myšlenky (je brzké odpoledne), takže se 
různě ošíváme a převalujeme na sedačkách, bolí mě záda. Sedíme blíže k oknu a 
Vietnamka u uličky za 10 hodin letu jde na toaletu jen jednou, takže když se 
chceme projít, musíme ji vždy probudit a zvednout.  

V Hanoji odevzdáme část imigračních formulářů obdržených v letadle (některé nám 
zůstávají a nikdo je nechce) a vyřídíme víza (vyplnit další formuláře). Kufry všem 
dorazily v pořádku, čekáme na sebe před pásy s bagáží a společně pak vycházíme 
do letištní příletové haly, kde nás má čekat průvodce.  

Hanoj 

Hanoj je hlavní město a důležité politické, hospodářské a kulturní centrum Vietnamu. 
Město leží na severu země, přibližně 100 km na západ od Tonkinského zálivu. 
Protéká jím Rudá řeka (v. Sông H?ng). Počet obyvatel celé hanojské aglomerace je 
odhadován na 3 289 000 (v roce2007).  

První zmínky o lokalitě pocházejí již z poloviny 10. století n. l., kdy byl severní 
Vietnam pod čínskou vládou. V čínských kronikách o ní nacházíme záznamy z 6. 
století. V roce 1010 si první král vietnamské dynastie Ly (1010-1225), Ly Thai To, 
zvolil toto město jako své sídelní město a přesunul se sem z dosavadního Hoa Lu . 
Nové hlavní město své říše Dai Co Viet nazval Thang Long („Město vzlétajícího 
draka“). Až do počátku 19. století byl Thang Long s přestávkami nejdůležitějším 
centrem celé říše, několikrát však bylo přejmenováno. Teprve na přelomu 18. století 
bylo město připraveno o svůj výsadní význam, neboť vzbouřenecká dynastie Tay Son 
(1778-1802) a následně královská dynastie Nguyen (1802-1945) učinily novým 
střediskem říše středovietnamské město Hue.  

V roce 1831 dal druhý panovník dyl. Nguyen, Minh Mang, přejmenovat Thang Long 
na Ha Noi („Město na vnitřní straně řeky“ – „vnitřní“ stranou se rozuměl jižní břeh 
Rudé řeky), toto jméno bývá do češtiny tradičně přepisováno jako Hanoj. V r. 1883 se 
Hanoj stala hlavním městem francouzského protektorátu Tonkin, zahrnujícího dnešní 
severní Vietnam. V letech 1954-1976 byla Hanoj hlavním městem severního 
Vietnamu (tj. Vietnamské demokratické republiky), od r. 1976 je hlavním městem a 
politickým centrem sjednoceného Vietnamu (Vietnamské socialistické republiky).  

Nejznámějšími památkami města jsou Chrám literatury a Pagoda na jednom sloupu, 
jejichž původ sahá do 11. století. Řada chrámů a pagod (kterých je na území Hanoje 
údajně více než 600) má rovněž starý původ, Pagoda obrany státu byla založena již v 
6. století, chrám ochranného ducha Tran Vua byl založen na počátku11. století.  

Za střed Hanoje bývá považováno Jezero navráceného meče, jeden ze symbolů 
města, na jehož ostrůvcích stojí Chrám nefritové hory a Želví věž. V bezprostředním 
sousedství Jezera se rozkládá čtvrť starých uliček (obvykle se hovoří o 36 ulicích), jež 
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byly původně spojeny s různými řemeslnickými cechy. Novější dominantu města 
představuje Ho Či Minovo mauzoleum na náměstí Ba Dinh, postavené v r. 1975.  

*****  

V hale nás čeká Petr Komers, vietnamolog, vládnoucí vietnamštinou slovem i 
písmem (kromě jiných jazyků). To nám umožní pohybovat se po Vietnamu bez 
místních průvodců, kteří ne vždy jsou přínosem, protože často raději ukazují to, co 
se líbí jim, než to, co by chtěli vidět turisté. S nám tedy bude obvykle jezdit jen 
řidič, který se bude řídit Petrovými pokyny. Petr zná Vietnam velice dobře, jednak 
jako objekt svého studia, jednak zde nějakou dobu žil a má jej proježděný od severu 
k jihu. S China Tourem máme na průvodce štěstí, ještě jsme neměli špatného 
průvodce, všichni byli skvělí, i když každý trochu jinak. Zpočátku jsme se u Petra 
trochu obávali předávkování informacemi, ale brzy poznal naši míru a tomu 
přizpůsobil svůj výklad.  

Hned na letišti měníme peníze, kurz je docela normální a vyplatí se vyměnit tady, 
než shánět někde banku kvůli pár ušetřeným korunám (ještě to ušetření není 
vůbec jisté). Ze zkušenosti raději vyměňuji méně, než doporučených 150USD na 10 
dnů, později se však ukáže, že odhad byl správný. Chtěl jsem dovyměnit na recepci 
hotelu, ale včas jsme se nakonec dohodli v rámci skupiny – nám dongy chyběly, 
jiným přebývaly.  

Trochu nás děsí autobus, který pro nás přijíždí, je to spíše větší mikrobus a navíc 
bez zavazadlového prostoru a bágly nakládáme oknem na zdaní sedačky. Tak tak 
se vejdeme dovnitř, ke slovu přijdou i skládací sedačky v uličce. Čeká nás naštěstí 
jen kousek cesty do hotelu a až budeme jezdit bez zavazadel, tak s místem takový 
problém nebude (přesto vyšší členové naší výpravy budou mít potíž, kam nacpat 
kolena). A ještě po cestě do hotelu řešíme další dnešní program, protože jsme 
přiletěli brzy ráno (tady je 6 hodin, u nás jedna po půlnoci). Petr nabízí návštěvu Ho 
Či Minova mauzolea, což hned schvalujeme, protože máme v paměti návštěvu 
mauzolea Mao Ce Tunga v Pekingu, což je dost bizarní zážitek. To ovšem znamená, 
že na hotelu dostaneme na regeneraci po letu prodlouženou půlhodinu, mauzoleum 
se zavírá v jedenáct, netušíme proč.  

Autobus se proplétá čím dál tím užšími uličkami a my sledujeme provoz kolem. Aut 
relativně velmi málo, zato motorek neuvěřitelná kvanta. Ulicí jich klidně jede třeba 
osm vedle sebe, řidítky se téměř dotýkají. Křížení ulic se značkami obvykle 
neupravuje, semafory jsou velmi zřídkavé a stejně je motocyklisté berou jen jako 
nezávazné doporučení. Kolmé proudy na křižovatkách se prostě náhodně prolínají. 
Děsíme se toho, že po nás někdy bude někdo chtít takovou ulici přejít. Živě si 
vybavuji indické Váranassí, kde jsem chtěl přejít ke stánku s vodou na druhé 
straně mnohem méně rušné ulice, než jsou hanojské, a po čtvrt hodině marných 
pokusů o přejití jsem to vzdal. Petr nás hned instruuje, jak na to. Prostě bez 
rozmýšlení vejít do proudu a pomalou konstantní rychlostí přecházet – bez změn 
tempa či zastavování. Když se chodec chová předvídatelně, motocyklisté kolem něj 
obtečou jako voda kolem plavce. Opravdu to funguje, i když to chce zpočátku 
trochu odvahy. Po pár dnech už s přecházením nemáme nejmenší problém.  

Až k hotelu se nedostaneme. Uličky jsou příliš úzké, než aby se tam autobus vytočil 
(byť tak malý, jako ten náš). Už nás čekají hoteloví nosiči s vozítkem na zavazadla, 
my musíme pěšky obejít jeden menší blok. Fascinuje nás život kolem. Ulice jsou 
plné nosiček ovoce v mísách na ráhně přes rameno, hlavu kryjí typické špičaté 
slamáky, roušky přes ústa ani ne tak kvůli smogu, jako proti slunci. Na 
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miniaturních stoličkách jak ze školky posedávají Vietnamci a třeba si dávají 
snídani, nebo jen tak debatují či odpočívají. Co dům, to vývařovna nebo obchůdek 
či dílnička. Kameník vytesává náhrobní desky (a desítky vzorů má vystavených na 
policích, včetně jmen, datumů a fotek – živých či mrtvých zákazníků, těžko říct, jak 
to funguje). Chodníky jsou zaplněny, takže se chodí ulicí mezi motorkami, což nás 
prozatím leká, ale zvykneme si. Po dvou zabočeních doleva se ocitáme přímo před 
naším hotelem Hoabinh Palace Hotel. V mumraji ulice je vchod do něj velmi 
nenápadný a občas jej budeme hledat, i když budeme jen pár metrů od něj. Hotel je 
sice nejvyšší budovou v ulici, ale přes různé markýzy a stříšky v úzké ulici nahoru 
není vidět, takže to v orientaci nepomůže. Naštěstí hned dostáváme plánky staré 
čtvrti s vyznačením polohy hotelu – ulice jsou tu vzorně značeny, na každé 
křižovatce jsou směrníky s názvy uliček, takže plán nás vždy spasí. Ale bez něj 
bychom si asi dál než za dvě křižovatky netroufli.  

   

Pokoje jsou pěkné, překvapí drobné spotřební předměty v koupelně, mj. hřebeny a 
kartáčky s minipastami (denně měněné). Nemáme ale čas prohlížet vybavení, 
stihneme jen záchod a sprchu po dlouhém letu a už se scházíme v recepci. Přestože 
teplota kolísá kolem 35 stupňů, což je s vysokou vlhkostí vražedné, musíme dnes 
mít kalhoty pod kolena a trička se zakrytými rameny, jinak nás do mauzolea 
neopustí. Dnes to bude těžká aklimatizace, na tu kombinaci vlhka a tepla se stejně 
zvyknout nedá. Po pár minutách pobytu mimo klimatizované prostředí jsme vždy 
propoceni na kost. Ještěže bude v Hue možnost nechat si přeprat, protože těžko se 
dá cokoliv z oblečení použít dvakrát.  

Stejnou cestou se vracíme k čekajícímu autobusu. Bez zavazedel se do něj vejdeme 
přece jen lépe. Jedeme stejně jen pár desítek minut, vchod do areálu s Ho Či 
Minovým mauzoleem je přeorganizovaný, trefujeme tam až napodruhé. Ukazuje 
se, že ústrojová pravidla budou kontrolována a jeden pár musí počkat u autobusu, 
do areálu není kvůli tenkým ramínkům tílka vpuštěn. V podstatě o nic zvláštního 
nepřichází. Kostka mauzolea je uprostřed rozsáhlého areálu, který je připraven i na 
větší návštěvu, než je ta dnešní. Petrovi odevzdáváme kamery a foťáky, s těmi se k 
mauzoleu nesmí, a ve dvojstupu kráčíme pod vedením místních regulovčíků po 
nekonečných chodnících krytých plachtami před sluncem. Živě si představujeme, 
že jsou určitě dny, kdy řada čekajících sahá až sem, my však volnou pravidelnou 
chůzí dojdeme až k samotnému mauzoleu prakticky bez zastavení. Oproti Pekingu 
nám chybí ještě budovatelská hesla vyřvávaná z ukrytých tlampačů (tady jsou jen 
na plakátech). A před mauzoleem není kontejner s květinami, které v Pekingu 
uvědomělí Číňané kupují místo vstupenky, aby je pak do totožného kontejneru 
před Velkým vůdcem odložili (po naplnění se kontejner vymění s tím vyprázdněným 
před budovou). Zde je vše podobně komisní, ale ne tak absurdní. Naposled je 
zkontrolován správný dvojstup – dámy vlevo, tam bude lépe vidět – a přesně podle 
pokynů pomalou pravidelnou chůzí bez zastavování a mluvení (natož třeba 
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pousmání) vstupujeme do budovy. Po schodech nahoru do patra, schody i stěny 
mramorové, otevřenými dveřmi vcházíme do pietní síně s rakví, kde pod 
proskleným víkem leží poněkud voskově vyhlížející Ho Či Minovo tělo. Obejdeme 
místnost podél jejích tří stěn, Ho Či Min leží u stěny čtvrté hlavou u zdi, takže si jej 
máme možnost prohlédnout pěkně ze tří stran. Samozřejmě pořád v chůzi, každý 
pokus o zastavení je ihned zažehnán vojáky hlídajícími prostor.  

   

A je po všem, scházíme se před mauzoleem a děláme fotky vrácenými přístroji. Petr 
začíná hodně zeširoka historií Vietnamu a než se dostane k Ho Či Minovi, tak to 
trochu trvá. Z mraků mezitím vyšlo slunce a my se na rozpálené dlažbě začínáme 
roztékat. Když Petr hodlá ve výkladu pokračovat i za Ho Či Minovu éru, kolega ho 
musí přibrzdit a požádat o přesun do stínu, jinak asi začneme odpadávat hned 
první den. Naštěstí se Petr docela brzy vcítí do našich představ o detailnosti 
výkladu a k všeobecné spokojenosti se přizpůsobí. Přesouváme se pořád v rámci 
areálu k renovované budově prezidentského paláce (tady se dá odskočit na WC, 
jako všude ve Vietnamu zadarmo)., kde Petr chvíli pokračuje v povídání, než se 
vydáme kolem jezírka k nenápadnému domku na kůlech, ve kterém ve dvou 
místnostech dožíval Ho Či Min svá poslední léta, kdy už byl zřejmě trochu odstaven 
od pravomocí a normálního života. Zařízení domku je snad původní a z terasy je 
otevřenými okny vidět jeho postel či psací stůl. Skutečně skromné vybavení, žádný 
luxus.  

Dokončíme okruh kolem jezírka a vracíme se k autobusu, kterým musíme opět 
kousek popojet, zase to je jen pár minut. Už z okýnek autobusu vidíme jeden ze 
symbolů Hanoje, Pagodu na jediném sloupu. Malý pavilonek skutečně stojí na 
jediném sloupu uprostřed malého lotosového jezírka. V pavilonu je svatyně, kde je 
možno zapálit vonnou tyčinku. Pagodu nechal postavit r. 1049 panovník Ly Thai 
Tong. Ten dlouho očekával narození syna, až se mu jednou zjevila bohyně Kuan-Jin 
na lotosovém květu a na dlaních jí seděl syn. Když se pak syn panovníkovi 
skutečně narodil, nechal vybudovat pagodu ve tvaru lotosového květu na stonku. 
Pagodu sice kompleně zničili Francouzi v roce 1954, ale podle přesných plánů byla 
vybudována znovu, jen noha již není dřevěná, ale betonová – takové detaily 
Vietnamci neřeší.  

Page 7 of 72Vietnam 2012

12.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



   

Dopoledn í program zakončuje návštěva netradičního chrámu – Chrámu 
písemnictví. Chrám vybudoval Ly Thanh Tong r. 1070 jako vzdělávací centrum. 
Byli zde vychovávaní státní úředníci a mandaríni, jejichž vzdělání bylo už tehdy 
zakončeno státní zkouškou. Jména 1306 absolventů jsou na 82 stélách (dalších asi 
30 stél se nedochovalo), každou stélu nese tradiční konfuciánský symbol moudrosti 
– želva.  

   

A jdeme na první oběd. Restauraci bychom ani v těch uličkách nenašli, Petr nás 
vede po úzkém schodišti na terasu na úrovni prvního patra, kde u jednoduchých 
stolů čekáme na jídlo.  

Vietnamská kuchyně stojí na třech pilířích – rýži, jarních závitcích a polívce Phó. 
Teprve pak následuje takřka nekonečné množství všech dalších jídel, ovšem tři 
pilíře v denním menu běžného Vietnamce nechybí skoro nikdy. Asi nejméně 
zajímavého je na rýži. Ta je podobná té naší, jen trochu lepkavější, aby se lepila do 
hrudek. Pochopitelně kvůli hůlkám.  

Jinak než hůlkami se ve Vietnamu nejí. Pravda, v těch lepších restauracích jsme 
občas z ulice zahlédli i kovový příbor, ale podávaná jídla měla k těm pravým 
vietnamským asi tak daleko, jako má španělský ptáček ke Španělsku. Už v běžné 
restauraci, byť je počítáno i s turisty (jídelní lístek v angličtině je v turisty 
navštěvovaných místech standardem i v podnicích, kde by se to nečekalo), se 
dostanou jen hůlky a malá nabírací lžička. Kdo je nešikovný, zůstává o hladu. 
Mnohachodové jídlo se totiž nosí doprostřed stolu, odkud si každý ze společného 
nabere na svůj minitalířek či mističku. A kdo chvíli zaváhá, už stojí opodál (nebo 
jak vlastně to je v té revoluční básni).  

A jarní závitky jsou také to první, co přijde na náš stůl (kromě točeného piva). Jsou 
čerstvé, křupavé, vynikající. A takové budou pokaždé i v příštích dnech, závitky 
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nikdy a nikde nezklamou. Asi bychom si dovedli představit přežít na závitcích celý 
zájezd, což by však byla nenapravitelná škoda, protože vynikající jsou prakticky 
všechna jídla. Dostáváme pak na stůl talíř s čerstvým listovým špenátem, nějaké 
masové směsi (více druhů), smažené nudle atd. Všechno nám chutná a hůlky jen 
kmitají. Z terasy přitom stíháme sledovat chuchvalce elektrického vedení přímo 
před naším balkónem a hektický život na ulici pod námi.  

Zajímavé je odskočení na záchod. Personál nás ochotně směřuje do zadní části 
domu, kde střecha nižšího patra vytváří částečně krytou terasu. V přístřešku je 
standardní vietnamský záchod (šlapkový), nic tak zajímavého. Ale terasa kolem je 
vlastně soukromý obytný prostor rodiny majitelů, různě se tu povalují lidé, někteří 
odpočívají, dívají se na televizi, jiní pracují. Asi metrovou zídkou je oddělena 
otevřená umývárna bez střechy, kde se právě sprchuje starší Vietnamka v modrých 
šatech, a když se domyje, plynule pod sprchou přejde do mytí nádobí z restaurace. 
Vetřelec jako já sice všechny zajímá, ale nikdo se necítí nepatřičně, všichni se mile 
usmívají a skoro bych řekl, že mají radost z toho, jak jim cizí turista prochází 
bytem na jejich záchod.  

Po návratu mrknu i do kuchyně, ale to také moc lákavý pohled není. Raději tedy 
obdivuji pětilitrovky s alkoholem, ve kterých jsou macerované stočené kobry se 
zvednutou hlavou a roztáhlým límcem, obvykle drží v zubech deseticentimetrového 
štíra. Končíme docela sympaticky nejedeni a individuálně se vracíme do hotelu. Což 
není tak jednoduché, jak na první pohled vypadalo. Uličky jsou jedna jako druhá a 
najít tu naši nám dá docela práci i podle plánku. A hotel nemůžeme najít, i když 
stojíme přímo před ním. Další program je až za hodinu, máme tedy konečně trochu 
času vybalit aspoň to nejdůležitější a konečně se převléci do něčeho lehčího.  

Na 15:30 máme objednanou specialitu – představení vietnamského vodního 
loutkového divadla. Petr nás jen dovede k divadlu, ale na představení s námi 
nejde, už to viděl mnohokrát. Předem nás varuje, tento zájezd má představení vždy 
v den příletu, což znamená, že máme za sebou asi 36 hodin bez pořádného spánku 
a po zhasnutí prý vždy celá česká výprava beznadějně usíná. Divadlo je velmi 
populární, a to nejen mezi cizinci, většinu diváků tvoří Vietnamci a evidentně se 
těší. A to lístky jsou poměrně drahé.  

Máme místa ve čtvrté řadě, uvidíme krásně. Začíná se na minutu přesně, světla 
zhasínají, bokem od pódia (čili temně zelené vodní hladiny) bodový reflektor 
osvětluje hráčku na tradiční strunný nástroj – předehra je ještě bez loutek. A druhé 
číslo jakbysmet – přidávají se jen tři zpěvačky hlasů pro Evropany poněkud 
mečivých. Bohužel tyto úvodní kusy bez děje působí spolehlivěji než hypnofarmaka, 
všem nám začínají klesat hlavy. Takže když konečně nastupují loutky, mnoho 
kolegů o tom už ani neví. První minipříběh představuje vodní draky. Pestré dřevěné 
loutky jsou na dlouhých táhlech, které skrz kalnou hladinu není vidět. Herci 
schovaní za oponou pomocí ráhen a táhel loutky vodí po hladině a různě kývají 
pohyblivými částmi, případně způsobují další efekty. Naši draci třeba 
synchronizovaně chrlí proudy vody.  

Každý příběh má jen pár minut. Někdy je jednoduchý, jindy složitější, pointa nám 
však většinou uniká. Snad jen chycení a ochočení buvolů v jedné scénce 
následované jejich použitím při polních pracích ve scénce následující možná 
chápeme. Vietnamci ale reagují bouřlivě a každou scénu komentují už při jejím 
průběhu a na závěr aplaudují. A plavec honící kraulem barevnou rybu vyvolá svým 
převrácením na znak salvy upřímného smíchu. Asi nám ta poetika trochu 
nedochází. Celkově je ale tento druh vodění loutek velice efektní a zajímavý. Pohyby 
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rukou a nohou jsou docela realistické a často se nezbývá než divit, jak to proboha 
dělají, hlavně při různém prolínaní postav, kdy se vodiči snad musí navzájem 
přelézat. Škoda té opony, bez ní by to bylo ještě zajímavější (aspoň chvilku).  

   

Následují i efekty ohňové a se svíčkami, zajímavý je plavec lezoucí z vody na palmu 
na kraji jeviště a házející kokosáky dolů do vody. Vše trvá asi hodinu, závěr už nám 
představí i herce-vodiče, kteří (po pás ve vodě) vyjdou před oponu a na tyčích drží 
čínského papírového draka, kterým se vítá nový rok. Draka ovládají čtyři vodiči a s 
jeho dlouhým skládaným ocasem dělají divy, vše za potlesku publika. Asi nikdo u 
nás si netroufne říci, že viděl celé představení, my, co jsme fotili a natáčeli, jsme 
měli výhodu, ale několikeré typické trhnutí hlavou se nám také nevyhnulo. Přesto 
bych vodní loutkové divadlo doporučil, jen lépe jít na něj více odpočinutí, než jsme 
byli my.  

  

Budova divadla stojí na okraji Jezera navráceného meče. Jezero dostalo své 
jméno podle pověsti o skutečné historické postavě Le Loiovi, který r. 1427 přemohl 
čínskou armádu za pomoci meče darovaného Nebesy. Vítězstvím začal historie nové 
dynastie Le sídlící v hlavním městě říše Thang Longu, dnešní Hanoji. Král často 
odpočíval při projížďkách na lodičce po jezeře. A jednou se vynořila velká želva a 
poprosila o vrácení kouzelného meče, král pochopitelně vyhověl. Na ostrůvku 
uprostřed jezera dodnes stojí pagoda Želví věž (tedy popravdě je to spíše věžička).  

Na větším ostrově kousek od břehu byl v 18. století postaven Chrám Nefritové hory, 
ke kterému se dá dostat po dřevěném mostě červené barvy – asi aby bylo vyhověno 
názvu Most jitřních paprsků. Po východu z divadla kousek od tohoto mostu s 
obavami sledujeme temnou oblohu, tak odlišnou od blankytu před hodinou. Naivně 
doufáme, že vše stihneme, a přes rudý most spěcháme ke chrámu, do kterého se 
schováváme s prvními kapkami monzunové přeháňky. I hráči dámy se přesunuli o 
kousek dále pod střechu altánu.  
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Prší hodně, my sice máme v batohu deštníky, ale jen dva, zkušenost z Indie nás 
nepoučila a věřili jsme modré obloze. Ostatní jsou na tom většinou ještě hůře a 
nemají nic. Takže čekáme, jestli déšť přejde. A opravdu, po půlhodince se trochu 
mírní. Jenže to je vše, opravdový konec nepřichází. Nakonec se kolektivně 
rozhodujeme pro návrat do hotelu i za cenu procházky vlahým deštíkem. Nejhorší 
jsou deset centimetrů hluboké zaplavené plochy u konce mostu, kterým není jak se 
vyhnout a musíme tedy brodit vodu až po kotníky. Říkáme si, že ta dovolená pěkně 
začíná a jestli to tak bude každý den, tak to moc veselé nebude. Naštěstí to je 
největší déšť, který zažíváme. Ještě párkrát trochu zmokneme, ale vždy to už bude 
jen kratší a mnohem lehčí přeháňka, kterou vyřeší deštník a ani ten někteří 
nebudou potřebovat a tu trochu vláhy vydrží. Dnes ovšem budeme sušit sandály.  

Po návratu do hotelu už prakticky neprší, takže víceméně na otočku vyrážíme 
individuálně do uliček starého města. Hledáme nějakou rozumnou restauraci, ale 
jak už to na počátcích zájezdů bývá, nemáme zažité, jak typická ucházející 
restaurace má vypadat, a tedy žádnou neobjevujeme. Aspoň nakoupíme vodu a 
nějaké suvenýry (konkrétně asi decové lahvičky nějaké místní pálenky s malými 
kobrami uvnitř (límce poctivě roztaženy). Jen nás znepokojuje zákaz dovozu 
takových suvenýrů do EU, ale ten si uvědomujeme až pozdě a co už s nakoupenými 
věcmi. Takže je provezeme až domů. Jídlo uspokojivě vyřešíme na pokoji dojedením 
zásob z domu, aspoň nic nevyjde nazmar. Brzy se odebíráme na kutě, ráno je brzy 
odjezd a pořád máme obrovský spánkový deficit.  

Ráno si s sebou bereme jen jeden menší kufr a tašku, ostatní zavazadla necháváme 
na hotelu v úschově. Vyrážíme na loď do zátoky Halong a budeme se zítra do 
Hanoje vracet, není tedy důvod se se vším tahat. Průjezd Hanojí je zajímavý 
sledováním typické zástavby po obou stranách – vysoké (minimálně třípatrové) a 
úzké domy, které jsou místo do šířky protaženy do délky – tedy směrem od ulice. 
Pozemky jsou obecně ve Vietnamu dost drahé a cena za metr čtverečný se liší i na 
malém pozemku metr od metru, čím blíže ulici, tím dražší. Proto se domy stavějí na 
šířku jednoho pokoje plus nějaký manipulační prostor a pokoje jsou uspořádány za 
sebou a nad sebou.  

Neuvěřitelným množstvím motorek se nakonec prodereme ven z města na venkov. 
Všude kolem nás jsou především rýžová pole, tady na severu v tomto ročním 
období je rýže ještě nezralá a pole postrádají svou typickou fotogeničnost, 
připomínají spíše upravené louky. Malebnost jim dodávají spíše zemědělci v 
typických kuželovitých pokrývkách hlavy, o kterých nevím, jestli napsat, že jsou 
placaté, nebo špičaté – jsou totiž zároveň takové i takové.  

Asi v půlce cesty stavíme na půlhodinový odpočinek v typickém turistickém centru. 
Docela pěkné záchody jsou součástí střediska, kde postižení (ale asi i zdraví) lidé 
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vyrábějí typicky vietnamské řemeslné výrobky, které je zde možno koupit za mírně 
vyšší cenu, než na trhu, ale rozdíl je zanedbatelný a tady prý jde výtěžek na charitu 
– nemáme důvod nevěřit, dost postižených skutečně vidíme a kdyby nic jiného, tak 
tu aspoň mají práci. Nám se asi nejvíce líbí lakované obrázky a šperky. Při příjezdu 
do Vietnamu jsme dostali vždy na dvojici jeden uvítací balíček od místní cestovky, 
kde jsme kromě hezkého pohledu měli právě jeden takový lakovaný obrázek, už 
tehdy se nám zalíbily a rádi si tady prohlížíme další. Prozatím nekupujeme, ale 
cestou zpět v protějším obdobném centru určitou útratu uděláme (právě obrázky a 
šperky plus něco na zub – pražená lotosová semínka, která vypadají i chutnají jako 
oříšky).  

Projíždíme několika vesnicemi, nejvíce obdivujeme trhy, kdy na improvizovaných 
stáncích, ale časti i na roztažené plachtě přímo na zemi, leží rozmanité zboží, 
většinou potravinářské – maso, zelenina, ovoce. A všude davy lidí, pěšky, na kolech 
a samozřejmě především na motorkách. Neuvěřitelný mumraj. A čím více se blížíme 
cíli, tím více začínají převládat stánky s exotickým ovocem, kterému vévodí bejby 
ananasy. Domlouváme si, že po cestě zpět tu zítra určitě zastavíme.  

Tou dobou už vidíme na obzoru moře a první útesy Halongské zátoky. Moře 
prozatím nijak zvlášť krásou nevyniká, hnědavé mělké pobřeží je zřejmě hojně 
využíváno k chovu ryb a mořských živočichů, třeba škeblí. Takže všude plno sádek 
a různých jiných dřevěných konstrukcí. Po pěti hodinách cesty se dostáváme k cíli, 
přijíždíme do města Halong a rovnou přes most míříme na ostrov, který má ambice 
stát se vietnamským Monte Carlem. Už teď tu je několik golfových hřišť, hotelových 
komplexů, akvaparků a jedno obří delfinárium. A další plány jsou velkorysé – 
můžeme se o tom přesvědčit na dvou modelech v hale přístavu, odkud budeme 
vyrážet. Budou se stavět další hotely, kasína, pláže a vše, co je možno využít pro 
nalákání turistické klientely, zde je jednoznačně mířeno na vyšší třídu turistů, 
ochotných utrácet.  

Chvíli čekáme na náš přívoz, který nás doveze k lodi kotvící na moři, zde do 
přístaviště by se svým ponorem nemohla. Kolem nás je hotelový komplex, sice 
moderní, ale vypadá prázdně a nevyužitě. Snad že není sezóna. Připlouvá plochá 
lodička se střechou, asi pro dvacet až pětadvacet pasažérů. Rovná příď přiráží ke 
schodišti vedoucímu z mola do moře a my tak můžeme nečekaně pohodlně 
nastoupit. Později vidíme, že každá loď v zátoce si veze podobnou transportní loďku 
přiraženou k boku a využívá ji k dopravě cestujících z břehu a na břeh.  

Halong je zátoka ve Vietnamu v Tonkinském zálivu. Je známá především díky svým 
vápencovým skalám, které vystupují z moře často jen jako osamocené monumenty, 
pročež je oblast vyhledávanou turistickou lokalitou.  

Zátoka byla v roce 1994 zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 
2009 se dostala mezi 28 finalistů pro vyhlášení nových 7 přírodních divů světa a 
posléze se v roce 2012 umístila mezi 7 novými divy přírody.  

Z modrého moře se tady tyčí 3000-4000 ostrůvků, útesů a skalisek, z nichž určitě 
velké množství nebude prozkoumáno a na mnohé zcela jistě nevkročila lidská noha. 
Legenda vypráví o velkém drakovi, který prý plival perly, jež se proměnily na 
ostrůvky, a při zanoření do vod zálivu ocasem formoval ostrá skaliska, která bránila 
nepřátelům (Číňanům) vojensky z této strany Vietnam napadnout. Proto „Zátoka 
zanořujícího se draka“, vietnamsky Ha Long.  

Z fotek jsme zátoku znali, asi jako každý, kdo se trochu zajímá o cestování. A 
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překvapilo nás, že na většině fotek jsou turistické lodě v přírodní hnědé barvě, 
kdežto dnes jsou všechny lodě natřeny na bílo. Zřejmě je to nějakým způsobem 
koordinováno, protože vidíme lodě různých společností a všechny jsou bílé. Což 
nehodnotíme jako nejlepší nápad, protože bílá barva nemilosrdně podléhá živlům a 
vypadá oprýskaně a špinavě, takže lodě vypadají z moře starší a obyčejnější, než ve 
skutečnosti jsou. Naši loď Glory Cruises nevyjímaje. Už ji vidíme před sebou, 
technické podpalubí, první paluba s kajutami pro turisty, druhá s dalšími kajutami 
a jídelnou s barem, třetí paluba s kapitánským můstkem a odpočinkovou plochou s 
lehátky a dřevěnými stolečky s židlemi. Loď je motorová a je poháněna naftovým 
agregátem, přesto se nad námi tyčí z horní paluby dva stěžně a na přídi třetí.  

  

Přirážíme k boku lodi a náš přívoz opět přesně pasuje ke vstupu na palubu. 
Dostáváme klíče a můžeme se jít ubytovat. Pokoje – kajuty nejsou plochou příliš 
prostorné, tak jak to na lodích bývá, zato jsou velmi účelně vybavené a vše je 
rozmístěno tak vtipně, že s místem nemáme problém. Postel s lampičkami, několik 
skříní zabudovaných nenápadně do stěn, nečekaně velká koupelna se sprchovým 
koutem a umývadlem (samozřejmě různá mýdla, kartáčky na zuby, hřebeny, 
koupací čepice a tyčinky do uší). Obrovské okno přes celou stěnu.. Co více si přát.  

Moc času na rozhlížení nemáme, hned jdeme do jídelny na oběd. V jídelně je docela 
teplo, dvě klimatizační jednotky evidentně nestačí místnost uchladit. Už jsme 
přežili horší vedra, za chvíli si zvykáme, kromě toho se kdykoliv dá vyjít na palubu, 
a protože plujeme, vánek příjemně ochlazuje. Oběd je opět chutný, jak jinak, asi 
největší úspěch sklízejí jarní závitky, tentokrát ve verzi s krevetkami, závdavek na 
plánovanou večeři zaměřenou na mořské produkty. Ani se nemáme čas dívat z 
oken, a že by bylo co vidět!  

   

Plujeme úžasnou mořskou krajinou, samé útesy, ostrůvky, skaliska, většinou 
porostlé čerstvou zelení. Máme štěstí na počasí, modré nebe občas s bílým 
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obláčkem (to asi aby byly hezčí fotky), i moře se ve slunečním svitu předvádí v 
nejlepším světle, v barvách od indigově modré po smaragdově zelenou, podle toho, 
jaká je pod námi hloubka a jak se v něm zrcadlí okolní ostrovy. Asi nemá smysl 
více tu nádheru popisovat, fotografie jsou pro tento účel určitě vhodnější. Sedíme 
na palubě a kocháme se.  

   

Posádka nás moc dlouho zahálet nenechá. Plavbou na plný výkon se po pár 
desítkách minut přibližujeme několika skalním útvarům, u kterých v tišině kotví 
pár výletních lodí podobných té naší. A my se připojujeme, i když se zdržujeme 
trochu dále od břehu. Naším přívozním člunem plujeme k mořské vesnici Cua Van, 
čili k několika desítkám barevných dřevěných domečků na pontonech, vlastně 
hausbótů (několik podobných vesnic, i když menších, jsme míjeli už cestou). Od 
ostatních se liší podivný hybrid – sice také na dřevěném pontonu, ale zato zděná z 
opravdových cihel se jako pěst na oko mezi ostatními vyjímá budova školy. Tedy 
spíše jednomístný domeček, než opravdová budova, nicméně ta cihelná konstrukce 
dodává na vážnosti a respektu.  

   

Vesnici si prohlížíme jen zdálky, náš člun míří na větší molo uprostřed zátoky. Tady 
přestupují turisté na místní atrakce – projížďku mezi skalisky a skalními tunely na 
tradiční vietnamské lodici ovládané stojícími Vietnamkami, nebo pro aktivnější 
projížďku na dvojkajacích. Domorodé obchodnice samozřejmě dobře vědí, že to vše 
chvíli potrvá a kotví se svými plovoucími obchody přiražené k molu. Nabízejí 
především různé exotické druhy ovoce, vyskládané do loděk v malebných 
skupinách. Úspěch mají více u navrátilců ze zátočiny, my jsme natěšeni na kajaky 
a na nějaké melouny nemáme teď čas.  
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Povinně navlékáme vesty, i když je to v tom horku dost nepříjemná povinnost. 
Postupně nasedáme do kajaků a zkoušíme jejich ovladatelnost. Vyrážíme do oblasti 
skalních tunelů Hang Luon. Moře tady tvoří velkou zátoku ohraničenou několika 
ostrovy. Některé z nich provrtala eroze skrz až na protější stranu, jinde nás tunel ve 
svahu útesu zavede do laguny sevřené ze všech stran kopci, ze které se stejnou 
cestou musíme vrátit. A naše lodivodské umění si vyzkoušíme hned u prvního 
skaliska, které je šikmo opřené o sousední ostrůvek a ohraničuje tak úzkou 
průrvu, asi metrovou, do které se snažíme vejít. Úspěšně, i když za pomoci 
odpichování od stěn.  

   

Plujeme asi tou nejúžasnější scenérií, jakou je možné si na moři představit. Kolem 
samé skalní útvary, na obzoru typické panorama zátoky Halong. Rovnou míříme k 
prvnímu skutečnému tunelu, musíme dokonce chvíli čekat, než se uvolní zácpa, 
každý si chce užít tu romantiku pod nízkým stropem s náznaky krápníků – ty jsou 
ovšem modelovány erozí, nikoliv kapající vodou s rozpuštěnými minerály. A na 
konci nás čeká pravidelná kulatá laguna se strmě se tyčícími kopci kolem, jiným 
způsobem nepřístupná, tunel je skutečně jedinou možnou cestou, jak se sem 
dostat.  
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Obeplujeme celou lagunu a stejnou cestou, neboť jinak to ani nejde, míříme zpět. A 
hned pokračujeme k dalšímu tunelu v dálce. Ten je trochu méně rozeklaný a 
nemíří do laguny. Po vynoření z něj se ocitáme na druhé straně hradby útesů a 
měli bychom se kolem několika miniaturních ostrůvků vrátit k nástupnímu molu. 
V euforii se nám nechce tak rychle a jednoduše se připravit o všechny ty požitky 
spojené s naší plavbou, vracíme se tedy zpět tunelem a podél druhé strany zátoky 
míříme k trhlině, kterou jsme se sem dostali. Samozřejmě mnohem jednodušší by 
bylo skalisko obeplout, nás však snadnější cesta neláká a znovu se trefujeme do 
metrové rozsedliny, tentokrát už jako profíci skoro bez zpomalení.  
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Při návratu k molu mne postihuje nemilá příhoda, při vystupování nedržím 
dostatečně pečlivě kameru a na několik milisekund se mně ponoří do mořské vody 
na dně kajaku. Sice trochu zlobila už dříve, již pár let se třeba potýkám s 
funkčností LCD displaye při vyšších teplotách a vlhkostech, ale tohle je poslední 
kapka. Od této chvíle bude zlobit. Nejdříve se přestane otevírat krytka objektivu. 
Nezbude, než ji násilím a navždy vylomit nůžkami. Tím dostává zabrat objektiv, 
který je bez ochrany proti zdejšímu extrémnímu počasí. Mnohem horší je, že se kazí 
i stabilizátor a při sebemenším použití zoomu začíná obraz poskakovat (za tepla je 
to horší). Budu to muset vydržet s těmito omezeními (o to horší bude práce při 
stříhání filmu) a na příští cestu koupit novou kameru.  

To vše naštěstí ještě netuším, nekazí mně to tedy náladu a kupuji od babek v 
loďkách kokosové ořechy. Všichni se soustředí na tu, co je přiražena blíže, chci 
proto udělat kšeft i té druhé, co je v ústraní za agilnější kolegyní. Ta si toho vůbec 
neváží a snaží se mně kokosáky vnutit po dvou dolarech, i když obvyklá cena je 
jeden. Až když se chci vrátit k první prodejkyni, najednou rychle sleví na správnou 
cenu. Ořechy nasekne mačetou a do otvoru zapíchne brčka. Šťáva je docela dobrá, 
jen by chtěla hodně zchladit, takto při skoro čtyřicetistupňové teplotě moc neosvěží. 
A nejsou zde zvyklí vypité ořechy naporcovat na dřeň, na které bychom si rádi 
pochutnali. Máme smůlu, bez mačety se dovnitř nedostaneme. Stejně není čas, 
vracíme se na loď.  

Hned zvedáme kotvy a pokračujeme dále na moře. První klidnější úsek využívám k 
tomu, že si obejdu celou loď a zjišťuji, že její ovládání je asi velmi jednoduché, 
protože kormidelník (či kapitán) na můstku kormidluje levou zadní. Pardon, levou 
nohou.  
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Posádka nás nikdy nenechá zahálet příliš dlouho. Plujeme sotva pár desítek minut 
a už jsme opět svoláni do jídelny. Následuje kurz vaření, konkrétně kurz přípravy 
jarních závitků. Vietnamská kuchyně stojí na třech pilířích – rýži, jarních závitcích 
a polívce Phó. Teprve pak následuje takřka nekonečné množství všech dalších jídel, 
ovšem tři pilíře v denním menu běžného Vietnamce nechybí skoro nikdy. Asi 
nejméně zajímavého je na rýži. Ta je podobná té naší, jen trochu lepkavější, aby se 
lepila do hrudek. Pochopitelně kvůli hůlkám.  

Jinak než hůlkami se ve Vietnamu nejí. Pravda, v těch lepších restauracích jsem 
občas z ulice zahlédl i kovový příbor, ale podávaná jídla měla k těm pravým 
vietnamským asi tak daleko, jako má španělský ptáček ke Španělsku. Už v běžné 
restauraci, byť je počítáno i s turisty (jídelní lístek v angličtině je v turisty 
navštěvovaných místech standardem i v podnicích, kde by se to nečekalo), se 
dostanou jen hůlky a malá nabírací lžička. Kdo je nešikovný, zůstává o hladu. 
Mnohachodové jídlo se totiž nosí doprostřed stolu, odkud si každý ze společného 
nabere na svůj minitalířek či mističku. A kdo chvíli zaváhá, už stojí opodál (nebo 
jak vlastně to je v té revoluční básni).  

Nechme rýži rýží a pojďme na naše jarní závitky. Pravé závitky existují ve stovkách 
variací. A nám nejvíce chutnají právě ty, které jsme si sami připravili v rámci 
kurzu. Do „našich“ závitků přišla směs kuřecích kousků, cibule, natě z jarní 
cibulky, strouhané mrkve, rýžových nudlí, vajíčka, pepře a kostní moučky. Vše se 
smíchá ve velké míse do směsi, kterou vajíčko a kostní moučka drží poměrně dobře 
v kompaktním tvaru. Nabere se hrst a položí se na kraj kulatého rýžového papíru 
(ten vzniká jednoduše rozemletím rýže, smícháním s vodou, vylisováním a sušením 
na slunci). Papír se přehne přes směsku, přeloží se oba boky směrem do středu 
(tím se uzavřou strany vznikajícího válečku) a znovu se zaroluje až do konce. A hodí 
se do pořádně, ale pořádně rozpálené pánve. Toť vše.  

Vzniká něco nepopsatelně dobrého. Takto připravený závitek je za čerstva krásně 
křupavý, má zlatou barvu a chuť many nebeské. Nic jiného bychom už po dobu 
našeho vietnamského pobytu nemuseli ochutnávat a vydrželi bychom na této 
jednoduché stravě. Což by byla neodpustitelná chyba.  

Připravit si svůj závitek vyzkoušíme všichni. Rýžového papíru máme dost, když se 
potrhá, nic se neděje, zabalíme vše ještě do jednoho. Někomu se daří lépe, jiní 
zpočátku produkují neforemné hroudy. Vše je o množství směsi, které musí být 
správné množství, prostě přiměřeně. Kuchař naši práci nekomentuje a vše pečlivě 
smaží. Už se nám sbíhají sliny, celá jídelna je provoněna. Hotové závitky zůstávají 
prozatím v míse, což je pro nás tak trochu týrání, všichni se třeseme, až své výtvory 
ochutnáme. Ten okamžik nastává až po dopečení celé várky, kuchař závitky ještě 
přepůlí, aby se lépe braly hůlkami, a konečně se můžeme pustit do jídla. Olizujeme 
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se až za ušima.  

   

   

A loď mezitím pluje dál. Sedíme na horní palubě, hledíme na měnící se scenérii, 
pojídáme závitky a vůbec si to vše pěkně užíváme. Pohoda, klídek. Občas nám 
pozorování okolí zpestří prodejkyně všeho možného, které připlouvají bůhví odkud. 
Prodávají ovoce, zeleninu, pivo a pití (mnohem levnější, než z lodního baru), ústřice 
i samotné vyvařené škeble na památku.  
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Blíží se večer, nastálo zakotvíme v klidném místě, které na přenocování využije více 
lodí, v tuto chvíli jsme my první, kdo spouští kotvu. Z otevřených dveří na spodní 
palubě vysouvá lodník žebřík a můžeme se okoupat v teplé vodě zátoky. Komu se 
nechce po žebříku, může si skočit. Teplota moře je snad nejméně 35 stupňů, 
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vzduch už se z odpoledního žáru trochu ochladil, koupání je tak moc příjemné. 
Chvíli se cachtám, pak jdu pro foťák a kameru a dokumentuji klidný podvečer s 
koupajícím se zbytkem rodiny v moři.  

   

Když fotím z nejvyšší paluby, nenápadně se ke mně přitočí naše mladá vietnamská 
průvodkyně a prosí Petra, aby ji vyfotil tak, abych byl na fotce i já. Nemám zase o 
sobě tak přehnané mínění, vím, že se jedná o to, že mít na facebooku fotku s 
jakýmkoliv Evropanem je pro Vietnamce z nějakého důvodu prestižní záležitost. 
Proto k její radosti trochu zapózuji, což ji velmi potěší a nechává Petra pořídit další 
sérii fotek z různých úhlů a vzdáleností. A nakonec ještě jedno foto na můj aparát. I 
když si to na facebook dávat nebudu.  

Nastává večer, připlouvají další a další lodě, kotví všude kolem, rozsvěcují světla a 
scéna dostává zase trochu jiné kouzlo. Západ slunce nad Halongem.  

   

   

Nás ještě čeká slibovaná večeře, přestože nacpáni závitky bychom ani jíst nemuseli. 
Začínáme dobrou rybí polívkou v malé misce a předkrmem, kterým je mořský krab. 
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Tentokrát je jeho úprava „user friendly“, není třeba rozlamovat klepítka a 
vyšťourávat kousky masa, dostáváme jen tělní schránku velikosti dlaně naplněnou 
nádivkou z krabího masa. Dá se hůlkami výborně porcovat a nabírat (byť 
dostáváme i vidličku!), chuť lahodná, pro některé spolustolovníky zlatý hřeb 
programu.  

Hlavním chodem je grilovaná ryba, já si pochutnávám, mám pěkný kousek skoro 
bez kostí. Ne všichni mají takové štěstí, takže ne každý rybu chválí. Pokračujeme 
krevetami. Jsou velké, červené, vousaté – a lahodné. Tady už přijdou ke slovu ruce, 
musíme krevetky rozlamovat a krunýřky i s dvaceticentimetrovými vousy odkládat. 
Milovníci krevet si přicházejí na své a netuší, co je ještě čeká.  

Pro mne jsou zlatým hřebem olihně na česneku. Mé oblíbené jídlo, občas si je 
dělám i doma, ale na profíky nemám. Užívám si masíčka z těla i chapadélka. A na 
závěr? Pro každého jedna tygří kreveta. Ne všichni je jedí, takže skoro každý, kdo 
má zájem, může mít dvě. Lahůdka pro gurmány. Opravdu hezká tečka za oficiálním 
programem dnešního dne, který bude patřit k těm nezapomenutelným.  

   

   

Na spánek je brzy, jdeme si lehnout na lehátka na horní palubě, a pozorovat moře 
ukládající se k spánku. U jednoho ze stolečků vzniká skupinka, do které se brzy 
včleňujeme a nakonec se scházíme skoro všichni. Popíjí se různé nápoje od piva až 
po naši piňakoládu, vykládá se a celkově je atmosféra velmi příjemná. Spát jdeme 
docela pozdě, rozhodně později, než jsme při spánkovém deficitu minulých dní 
předpokládali.  

Ráno máme vyplouvat v sedm, kdo by se chtěl ještě vykoupat, má si nařídit budíka 
na šestou. Když se ale v šest náhodou probudíme (tedy rozhodně ne kvůli koupání, 
ale světlem), loď je už kdovíjak dlouho na cestě. Čeká nás 40km cesty k dalšímu 
cíli a kapitánovi se nechce kličkovat mezi ostatními loděmi, a tak si přivstal (kromě 
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toho má na poledne ohlášeny v přístavu další turisty a musíme stihnout ranní 
program včas). Snídaně je po včerejších hodech trochu chudší, musíme vystačit s 
pár kousky sladkého toustového chleba s marmeládou a ovocem, o které bojujeme 
s šesticí Korejců, kteří plují s námi, potkáváme se hlavně u jídla. Chceme se najíst 
dost, protože nevíme, kdy se dostaneme k dalšímu jídlu, po cestě autobusem to na 
moc příležitostí k jídlu nevypadalo.  

A po snídani pokračuje přehlídka dalších nádherných scenérií z paluby či 
velkoformátového okna naší kajuty. Ty výhledy snad nemohou omrzet. Tak plujeme 
až k místu, které trochu připomíná včerejší zastávku na kajaky. Také zakotvíme 
spolu s několika dalšími loděmi (teprve jich tu je jen pár) a na člunu vyrážíme ke 
břehu jednoho z tisíců ostrovů. Důvod je zřejmý: ve svahu kopce se otevírá 
obrovská černá jizva na bílé skále, široký a vysoký vchod do jeskyně.  

   

  

K Jeskyni zázraků (Sung Sot) budeme muset vystoupat do pořádného kopce. 
Dopoledne ještě příliš nepokročilo, teplota je ovšem jako v poledne, hodně přes 
třicet a navíc vlhkost skoro stoprocentní, po prvních deseti schodech bychom mohli 
oblečení ždímat. Ono ten vstup by až tak vysoko nebyl, to jen ty vražedné 
podmínky z toho dělají namáhavý výstup, u nás doma bychom to vyběhli bez 
zadýchání, tady se vlečeme a musíme občas odpočívat.  

Naštěstí je cestou několik vyhlídek s těmi nejznámějšími pohledy na zátoku Halong. 
Mysleli jsme, že už nás tady nic nepřekvapí, ale to co vidíme, to skutečně bere 
dech. Stojíme na vyhlídce pod tropickou vegetací plazící se a pnoucí se vzhůru 
všude kolem nás, skrz zeleň hledíme na tmavě modré moře a blankytnou oblohu 
bez jediného mráčku, ze stran výhled rámují svahy kopců nad zátokou, z moře 
vystupují kuželovité ostrůvky jak kameny házené Kyklopem po Odysseovi. A snad 
kvůli kontrastu s těmi všemi barvami na bílo natřené rádoby plachetnice 
turistických plavebních společností. Tento pohled sám by stál za cestu do 
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Vietnamu.  

   

I jeskyně překvapí příjemně. Její kouzlo nespočívá v jemné rafinované výzdobě 
drobných krápníků, jak to známe z Moravského krasu („drobných“ myslím v 
porovnání s tím, co vidíme tady). Tady nás jeskyně má omráčit monumentalitou, a 
to se jí skutečně daří. První dva dómy by ještě možná našly konkurenci i u nás, ale 
ten třetí, poslední, ten je ohromující (prochází se do něj kolem zvláštního krápníku, 
která vyrostl šikmo nahoru a spolu s dalším kamenem pod sebou tak získal 
nezaměnitelný tvar, ještě podpořený rafinovaným nasvícením červenými světly).  

Třetí dóm obkružuje prohlídková trasa, útvary kolem nás jsou nasvěcovány různě 
barevnými světly – červeně, žlutě, zeleně. Na konec jeskyně jdeme přes deset minut, 
musí to být určitě více než půl kilometru, obrovský vchodový otvor odtud vypadá 
jak záblesk pověstného světýlka na konci tunelu. Ani se nesnažíme hádat, co nám 
jednotlivé útvary připomínají, fantazie by v nich mohla vidět cokoliv. Jen želva už 
při cestě zpět je naprosto nezpochybnitelná. Želva je posvátné zvíře buddhistů, je 
proto ohraničena provazem a za její hlavou se válejí svazky bankovek hozených 
sem pro štěstí.  

   

Page 24 of 72Vietnam 2012

12.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



  

Nestopuji to, ale mohli jsme jeskyní procházet možná skoro hodinu (bez pár minut). 
Ještě jeden rozdíl od našich jeskyní nás napadá. U nás je v jeskyních stálá teplota 
nízká, tady se paříme při teplotě atakující třicítku a neulehčí nám ani vlhkost, 
která je snad uvnitř ještě vyšší, než venku (kde jsme hádali tak 99%). Trička by se 
dala ždímat.  

Východ opět nabízí úchvatné pohledy na moře, cesta dolů na pobřeží je lemována 
stánky. Bohužel ani tady ve větší výšce nad mořem nefoukne ani vánek. Zažíváme 
nejhorší teplo ve Vietnamu, tak už nikde později nebude. Poslední část cesty k 
přístavišti vede po dřevěném chodníčku na kůlech nad mořem, kde není žádná 
možnost vyhnout se přímému slunečnímu svitu. Tady je teplo nejhorší, tady se 
totiž potí i Vietnamci. Snažíme se najít kousky stínu za ohybem skály, pozorujeme 
malé kraby zápasící s vlnami na břehu zalévaném vlnami. Míjí nás zástupce místní 
cestovky, který nás do Halongu doprovází a jen tak mimochodem mezi řečí zmíní 
fakt, že dnešní klimatické podmínky jsou mimořádné – žene se sem totiž tajfun, 
který dorazí zítra ráno, a ten před sebou hrne extrémně teplý a vlhký vzduch. Tak 
proto. Snad tomu do zítřka ujedeme.  

   

Trochu příjemněji je až na člunu, kterým se vracíme na loď. Posádka nás vítá 
vykasanými zlatými plachtami, poprvé a naposled. Stejně jsou jen na ozdobu a 
budou spuštěny ještě dříve, než zvedneme kotvy. Nicméně alespoň estetický efekt 
to má, fotky hned vypadají jinak.  
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Cestu lodí zpět na místo, kde jsme se nalodili, jsme chtěli strávit balením, 
odpočinkem a pozorováním krajiny, místo toho nás čeká překvapení. I když jsme 
dosnídali ani ne před dvěmi hodinami, v jídelně je pro nás připraven brzký oběd. 
Asi proto byla ta snídaně chudší, což jsme netušili. A tradičně je to oběd výborný, 
zvláště vynikající je Phó z plodů moře.  

  

Polívka Phó. V anglickém překladu v jídelních lístcích se schovává pod nenápadným 
popisem „noodle soup with…“ a následuje „chicken/pork/beef/sea food“, resp. může 
být i „vegetarian“. Tedy česky „nudlová polívka“ – možná lépe nudlový vývar, a to 
kuřecí, vepřový, hovězí, z mořských plodů nebo vegetariánský/zeleninový. Ale 
nečekejme naši nudlovku. Když si objednáte Phó, dostanete před sebe velkou 
(nekecám, opravdu velkou) mísu plnou husté polívky, kterou budete mít problém 
sníst. Tato polívka totiž nemá být předkrmem jako u nás, ani zalitím jídla na závěr 
hostiny jako v Číně, ale je to regulérní a plnohodnotné hlavní jídlo. A slovo hustá 
berte také doslova – sice dostanete kromě hůlek i lžičku, ale to slouží k podepření 
dlouhých nudlí nabíraných hůlkami. Z toho tedy už chápete, že se i polívka jí 
samozřejmě opět hůlkami, do surovin se vývar docela dobře vsakuje, a když vyjíte 
hustou složku, samotné tekuté polívky už zbude tak málo, že se vyplatí misku 
zvednout a vypít.  

Co vše tedy je v Phó? Vývar, nudle, cibulka a pálivá paprička jsou asi jedinými 
povinnými součástmi. Vše další už je lidová tvořivost. Samozřejmě v masových 
verzích je příslušné masíčko, v sea food verzi ryba, krevetky, olihně a chobotničky. 
Obvykle různá zelenina, která přišla kuchaři pod ruku. Někdy i ovoce, třeba ananas. 
Skoro vždy lemon grass, citronová tráva. Máta bývá volitelná a je na zvláštním 
talířku spolu s limetkami, na další mističce je chilli směs i s ďábelsky pálivými 
papričkami. Někdy jsou na talířku s mátou i lístky čerstvého špenátu. Prostě jak to 
komu chutná a obvykle je na vás, jak si vše sami dochutíte. Já třeba vynechávám tu 
mátu a limetku, protože jsou tak aromatické, že přehluší vše ostatní, a to je škoda. 
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Phó se sežene skoro všude a je to nejrychlejší a asi i nejsytější způsob večeře. Nás 
třeba zachránilo od hladu několikrát na letištích, kde vše ostatní je drahé, ale Phó 
jsme dostali za 2,5 dolaru, což na hlavní jídlo je cena velmi solidní. V Mladé Boleslavi 
za misku chtějí 100 Kč v kuřecí verzi a 110 Kč ve verzi hovězí.  

A tak jsme se cestou zpět projedli až zpátky k přístavu. Je nám jasné, že máme za 
sebou první z vrcholů naší cesty, možná i tu nejhezčí část. Svůj podíl na tom má 
samozřejmě bezchybné počasí, viděli jsme videa, kde lodní výlet do Halonu 
propršel. A určitě je skvělé věnovat zátoce dva dny s přespáním na lodi. Některé 
cestovky volí jen kratší variantu se čtyřhodinovou plavbou, ale to nemůže být ono, 
to je prostě a jasně na Halong málo.  

 

Video ze zátoky Halong  

Přestože je krátce po poledni a my máme plné žaludky od snídaně i časného oběda, 
jednu domluvenou zastávku spojenou s jídlem nemůžeme vynechat. Kousek od 
Halongu opět projíždíme oblastí bejby banánů, což je patrné z množství stánků 
podél silnice. Míjíme sólově stojící stánky a zastavujeme až na větším tržišti s 
desítkami stánků. Doplňkový sortiment se liší, ale ten hlavní je jasný, na všech 
pultech leží vyrovnány v hromadách malé ananasy. Vybíráme náhodně jeden 
stánek a necháme si předvést, jak se správně ananas loupe: prodavačka jej chytí za 
růžici listů a ostrým nožem pozvolnou spirálou odkrojí tvrdou slupku, pak se 
zaměří na zbylá očka a výsledkem je žluťoučký oloupaný ananásek, který se dobře 
drží a dobře jí. Takto připravené ananasy má na stánku připraveny v igelitových 
taškách po dvou kusech, cena jeden dolar.  

Asi není nikdo, kdo by nekoupil. A neprohloupili jsme, takto čerstvý ananas nemá 
nic společného s těmi, které se prodávají u nás v supermarketech – ty se totiž 
sbírají nezralé a dozrávají cestou, takže nemohou být nikdy tak dobré. Čerstvé 
ananasy jsou šťavnaté a sladké, prakticky úplně jim chybí charakteristický kyselý 
podtón.  

Kromě ananasů u našeho stánku vidíme ještě banány, ta nám vzácné nejsou, dají 
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se tady koupit kdekoliv, ale také mučenky, a to už je větší rarita. U nás se občas 
nějaký druh mučenky objevoval v květináčích našich babiček, známé jsou také 
jogurty a džusy, ty ovšem pod názvem maracuja. A anglicky se řekne passion fruit. 
Plod vzhledově trochu připomíná svraštělé jablko, ale to je jen na první ohled, 
mučenka má totiž tvrdý obal, který kryje skoro tekutou směs zelených semínek v 
žlutavém rosolu. Když se dokrojí ostrým nožem čepička plodu, dá se vnitřek vyjídat 
lžičkou, je ovšem dost trpký, takže se nejprve osladí cukrem. Pochutnáváme si, ani 
nás nevzrušují představy, kdo všechno tou lžičkou jedl před námi.  

   

Zatímco ostatní se baví zkoušením typické bambusové dýmky, která nezkušenému 
kuřákovi způsobí dušení a záchvaty kašle, my jdeme obhlídnout další krámky. 
Všechny prodávají ananas a banány, některé však i něco navíc. Tak objevujeme 
pultík se známým jackfruitem (což je odrůda chlebovníku, přestože se o tom stále 
vedou spory) a nám prozatím neznámým ovocem, které vypadá jak přerostlá 
chmelová šištice velikosti grepu. Jackfruit jednak známe, jednak je pro nás příliš 
veliký, takže se zaměříme na to druhé ovoce – tedy na cherimoyu. Cherimoya je 
zelená koule obalená tlustými lupeny jako šiška. Na první pohled není jasné, jak se 
vlastně jí, přesto se posunky domlouvám s prodavačkou, za kolik je jeden kus (je 
dost velký, abychom ochutnali všichni čtyři). Domlouváme se na 20.000 dongů. 
Tedy naší dvacetikoruně, což je dost a asi mě trochu natáhla, ale smlouvat se 
nevyplatí, zvláště při jazykové bariéře. Jen chci poradit s tím, jak se tedy cherimoya 
má jíst. Mladá Vietnamka dobře nechápe, na co se jí vlastně ptám. A když pochopí, 
tak nevěří, že si z ní nestřílím – jak může někdo nevědět, jak se jí cherimoya? Musí 
se oloupat, naznačuje prsty odlupování lupenů. Odloupnu pár lupenů, objeví se 
bílá dřeň, koule je však celkem velká, takže netuším, jestli se má vyjídat lžičkou, 
nebo co vlastně s ní? Stánkařka pobavená hloupostí Evropanů už se neovládne, 
bere mi plod a předvádí náznakem kousnutí: „No přece takhle!“  
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Ostatní už nastupují do autobusu, beru tedy nákup a pospíchám, aby se na mne 
nečekalo. Mé ovoce vzbuzuje všeobecnou zvědavost, hned se do něj pouštíme. 
Překvapivě chutná jako zralá hruška. Jen až se dostaneme blíže středu, začínají 
vadit tmavá jadérka, podobná jablečným, ale větší a tužší, rozhodně nejedlá, takže 
se musí vybírat nebo vyplivovat. Není to špatné, ostatní místní exotické ovoce typu 
ananasu, maracuji, rambustanu nebo mangostinu nám chutná více.  

Vlak nám jede až pozdě večer, oficiální program máme vyčerpaný a hrozí, že 
nebudeme mít v Hanoji co dělat. Petr tedy nabízí malou zajížďku k jedné z místních 
vesnických pagod, což s radostí bereme. Jen musíme přesvědčit řidiče, který je 
hlídaný agenturou přes GPS. Volá tedy do agentury a domlouvá podmínky 
(samozřejmě finanční). Vše dostává posvěceno a budeme tedy moci pár kilometrů 
před Hanojí zajet k pagodě Phat Tich z jedenáctého století.  

Cesta probíhá v poklidu, někdo podřimuje, jiní pozorují život podél silnice. Míjíme 
srocení lidí, vítajících mnicha, který na protest proti poměrům (zřejmě i politickým) 
vykonává několikasetkilometrovou cestu od jižního pobřeží do jednoho z 
posvátných chrámů. Ne však běžnou chůzí, ale buddhistickým stylem poměřování 
vzdálenosti vlastním tělem, tedy stylem leh, vztyk, popojít 1,5 metru, leh. Už jsme 
ho viděli cestou do Halongu, vzbuzuje takový zájem lidí, že vznikají kolony a zácpy, 
i když dnes je situace trochu lepší.  

Slovem „pagoda“ se ve Vietnamu neoznačuje jen konkrétní stavba (jako v Číně), ale 
celý areál, sloužící jako poutní místo či klášter. Neočekáváme tedy speciální 
vysokou budovu, i když po odbočení z hlavní cesty vidíme na vrcholku kopce 
typickou siluetu několikapatrové věže (pod lešením) a kousek od ní obrovského 
sedícího Buddhu, který z vrcholku musí mít velkolepý výhled do okolní roviny. 
Cestou projíždíme vesnicí, kde je již patrná blízkost Hanoje, domy jsou městského 
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typu, vysoké a úzké. Zřejmě z tradice, protože tady snad půda nemůže být tak 
drahá, jako v hlavním městě.  

  

Pagoda Phat Tich asi není běžným cílem zahraničních turistů. Nikoho však příliš 
nepřekvapujeme, když náš autobus zastaví na improvizovaném parkovišti. Pořád je 
horko a dusno, hned se začínáme potit. Spodní část areálu je tvořena několika 
budovami, chrámy a jednoduchým klášterem. Chrámy jsou buddhisticky 
přezdobené a barevné, vchod jako vždy střeží čtyři démonicky vyhlížející barevní 
strážci, dva po každé straně. Před několika oltáři jsou tradičně mísy s obětinami, 
nás zaujme zvláštní (zřejmě nejedlé) ovoce zvané „buddhova ruka“, v další misce 
zase červená pitaya (dračí ovoce, často bývá dávána v restauracích a hotelech k 
jídlu jako zákusek, po rozkrojení vypadá jako bílé kiwi, oproti kterému je její chuť je 
mnohem méně výrazná). A nechybí plechovky s limonádou, oplatky, sušenky a 
dokonce vidíme něco, co vypadá jako vypsaný šek. Na úplně posledním oltáříku 
svítí do dálky zlatá soška vychrtlého světce. Ve skutečnosti se prý jedná o mumii, 
obalenou a předělanou do tvaru sochy. Docela bych tomu věřil, tvar by odpovídal.  

   

V chrámech je docela vysoká vlhkost, spolu s vysokou teplotou nic příjemného, 
takže se těšíme ven. Jenže tady nás zase čeká stoupání do kopce k velkému 
Buddhovi, kterého jsme viděli už zdálky. A potíme se stejně jako uvnitř. Až nahoře 
na kopci nás trochu ovane mírný větříček. Míjíme několik návštěvníků (mladý pár, 
několik dětí školního věku), asi dva nebo tři stánkaři od nás ani žádný kšeft 
nečekají, a tak si nás nevšímají. Buddha je postaven teprve v posledních letech a 
vlastně ani není dokončen, zezadu se pořád pilně pracuje, ruční brusky jedou na 
plný výkon. Vypadá to, že po dokončení bude přístupné i Buddhovo nitro dvířky ze 
zadní strany, to ale ještě chvíli potrvá. My se alespoň z terasy kocháme výhledy do 
krajiny. Ta je kolem zcela rovná a takto z výšky trochu fádní.  
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Z terasy po schodech sejdeme zpět pod Buddhu a popojdeme pár desítek metrů ke 
stavbě vysoké štíhlé pagody (tedy v našem slova smyslu pojmu „pagoda“). Ta také 
není historická, teprve se dokončuje a při stavbě jsou použity moderní materiály, 
hlavně beton. Vnější vzhled bude po dokončení k nerozeznání od podobných staveb 
několik století starých, takto zblízka to přesto působí trochu rozpačitě.  

Scházíme na parkoviště k autobusu a tam si trochu s obavami dopřejeme něco, co 
jsme už několikrát viděli, nikdy jsme se ale neodvážili. Objednáme si šťávu z 
cukrové třtiny. Lis vypadá velmi pochybně, celý rezatý a zašlý. Mezi dva válce se 
vloží „větve“ třtiny (ono to samozřejmě větve nejsou, jsou to dřevité stonky jako u 
bambusu, které jen jako větve vypadají), také nepříliš vábného vzhledu. A vše 
korunují špinavé kbelíčky, do kterých vytéká kalná nažloutlá šťáva. Hygiena 
nulová.  

Natěšená prodavačka popadne ze země třtinu, prolisuje ji naněkolikrát mezi válci a 
z ušmudlaného kbelíčku ji přelije do igelitového pytlíku, který předtím naplnila 
ledem (hrůza, to nemůže dopadnout dobře). Už jen brčko, zaplatit deset tisíc (tedy 
10 Kč) a s trochou odvahy vyzkoušet. A nezbývá než přiznat, že výsledek je 
vynikající. Šťáva je slaďoučká, přitom má příchuť jakoby po limetce, je neuvěřitelně 
osvěžující. Stává se z ní náš oblíbený nápoj a příště si ji budeme dávat, kdykoliv ji 
uvidíme a budeme mít trochu času počkat na její přípravu. A problémy žádné 
pochopitelně nemáme, jsme přece ve Vietnamu, kde je i led bezpečný.  

  

A protože jsme na tom časově pořád dobře, dostává se i na poslední (fakultativní) 
bod programu, na který se moc těšíme – už na začátku cesty nám Petr slíbil zajistit 
večeři v pravé hadí restauraci. A jednu takovou máme právě po cestě.  

Už při dřívějších cestách po asijských zemích jsme samozřejmě hada zkusili (třeba 
v Číně), ale ne v plné parádě specializované hadí restaurace. Když jsme se po 
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speciální „hadárně“ ptali, dostali jsme obvykle odpověď: „Asi tu někde jsou, ale 
správnou hadí hostinu zažiješ jen ve Vietnamu. Tam umí hady nejlépe.“ Takže teď 
máme konečně příležitost.  

Na předměstí Hanoje je restaurací se specializací na hady více. Petr ale doporučuje 
jen tu jedinou nejlepší Nguyen Van Duc Snake Restaurant na ulici Le Mat. Tam 
totiž chodí na hada (ale i třeba dikobraza a jiné chuťovky) hanojští Vietnamci. Ne 
na běžnou večeři, na to je tu příliš draho, ale na sváteční posezení, nejlépe s hodně 
přáteli. Tomu jsou přizpůsobeny i dlouhé stoly, s rodinnou večeří se příliš nepočítá. 
My přicházíme trochu brzy, restaurace se připravuje na špičku, která bude vrcholit 
zhruba za hodinu. Jsme druzí hosté, ale za pár desítek minut bude restaurace plná 
hlučných Vietnamců, oddávajících se kolektivní zábavě – tak družně, že Němci na 
Októbrfestu by vedle nich působili zakřiknutě. Hadí hostina je totiž mnohachodová 
a tradice velí každý chod uvítat přípitkem. Ve stoje a pořádně nahlas.  

Petr se chvíli dohaduje s obsluhou o způsobu počítání ceny, ne vše, co je 
připraveno na stole, je totiž zahrnuto, ač se tak tváří. Takže při placení by nás třeba 
nemile překvapily položky typu vlhčených ubrousků, které jsou jinde zcela 
samozřejmě gratis. Domlouváme jednoduché pravidlo: platit budeme to, co 
objednáme, vše, co se ocitne na stole, bereme jako součást menu. Netušíme, zda to 
na nás chtěli zkusit jako na „western“ cizince, nebo je to běžná praktika i pro 
místní, kteří jsou při placení obvykle tak pod vlivem neustálých přípitků, že jim to 
je v podstatě jedno. Běžný alkohol doplňující jednotlivé chody totiž rozhodně do 
popsané kategorie dodatečných poplatků nespadá, je součástí hlavního menu ve 
stylu vypij, co můžeš.  

Začíná show pro vedlejší stůl. Sousedi si vybrali nějakého štíhlého hada s citrónově 
žlutým břichem. Dva „kuchaři“, na rozdíl od vzorně oblečených číšníků a číšnic ve 
flekatých džínách a vysokých holinkách, si ho pečlivě očistí a otřou hadrem, aby 
neklouzal. Ten důležitější drží hada pevně za hlavou a nám dochází původ skvrn na 
oblečení – zřejmě vystříknutý hadí jed. A proto i ty holinky, v rámci předvádění 
čerstvosti hada se ukazuje jeho aktivita, pomocník chvílemi drží hada za ocas a 
nechává jej bojovat na zemi o přežití. Had se neumí vymrštit do výšky, proto je 
třeba chránit jen nohy právě těmi gumovkami. A pak plaza rychle uchopí za hlavou 
a legrace končí. Pokračování už je nad stoličkou s připravenými skleničkami a 
hlavním nástrojem je ostrý nůž.  

   

Do žlutého hadího břicha zajede špička nože jako do másla. Podobně jako u našich 
domácích zabijaček se i hadovi musí pustit krev. Připravené skleničky jsou 
částečně naplněny levnou místní vodkou, do které se nechává krev stékat. Když už 
neteče, pokračuje nůž v párání břicha dále k ocasu, had se svíjí, ale je bez šancí. 
Ještě, že je němý a nemůže křičet. Kuchařova ruka se noří do otevřeného živého 
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těla a prsty hledají srdíčko velikosti větší fazole, když jej mezi sádlem našmátrají 
(ano, had má i sádlo), zaživa je vyrvou a stále tlukoucí srdíčko se ocitá ve speciální 
skleničce pro čestného hosta – doplněné jak jinak než krví a vodkou. Z otevřené 
břišní dutiny se ještě vyrve váček se žlučí a je rovněž vypuštěn do dalších sklenic s 
vodkou, žluč se s krví nemíchá. Představení končí, kuchař odnáší svíjející se 
umírající tělo do kuchyně.  

Jedna show končí, další začíná. Přicházejí na řadu naše dvě kobry. Smýkání za 
ocas po zemi je rozezlí a roztáhnou na chvíli i pověstný límec na krku do 
charakteristické siluety. To je však už jen jejich labutí píseň. Nůž začíná svou práci 
a přesně jako u sousedů máme i my brzy před sebou každý dvě sklenice – v jedné 
vodka s čerstvou krví, ve druhé se žlučí.  

   

Začínáme červenou sklenicí první z řady následujících přípitků. Levná vodka je tak 
pochybné kvality, že její ostrá chuť spolehlivě přebíjí chuť krve. Ono té krve asi ve 
skutečnosti tolik nebude, hadí tělo není tak velké, aby bylo možno ředit vodku 
nějakým významnějším množstvím krve. Ale jak je známo, i pár kapek krve dokáže 
čirou tekutinu výrazně obarvit. A to bude i náš případ. Prostě připíjíme vodkou 
netradiční barvy, nic víc. A stejné je to se žlučí, jen barva trochu kalné tekutiny ve 
sklenici (mimochodem dvojdecce, byť naplněné jen do třetiny) je nyní tmavě žlutá.  

Trochu jiné kafe je půldecka připravená pro mě a pro kolegu, shodou jmen také 
Petra. V krví obarvené vodce stále ještě pulsuje hadí srdíčko vyvolávající na hladině 
pravidelné kruhy. Bůhvíproč mám pocit, že ostatní, na které nezbylo, nám naši 
lahůdku ani tolik nezávidí. Pozorně sledováni kolegy i personálem si popřejeme na 
zdraví a obracíme netradičního panáka do sebe. Srdíčko je krásně hladké a 
klouzavé, do krku by sklouzlo samo, ani bych nevěděl jak. To nehodlám dopustit, 
když už se k něčemu tak excentrickému dostanu, tak chci pořádně vyzkoušet, jak 
to vlastně chutná. Zastavuji klouzající srdce v ústech a zkouším skousnout. Moc to 
nejde, srdíčko klade trochu odpor, přece jen to je silný sval a je syrový. Konečně se 
daří zuby jej nakousnout, chuť a pocit při skusu by se možná dal trochu přirovnat 
ke králičí ledvince. Ale dost bylo experimentu, šup s ním do krku.  
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Na stole se mezitím objevuje první chod. Je to tak rychle, až podezřívám personál, 
že to nemůže být náš had. Ale místní znalci se dušují, že uvařit vývar z hadího 
masa netrvá dlouho. Každý máme mističku s hustou polívkou, ve které plave 
zelenina, vajíčko – a velmi natenko nakrájené kousky masa. V tom bude asi 
tajemství krátké přípravy, základ byl připraven a tenké kousky masa jen na chvíli 
přidány na doladění chuti. Jako většina těchto rosolovitých polívek ve Vietnamu je i 
tato vynikající a hada by v ní nikde nehledal.  

Pokračujeme talířem s jarními závitky podezřele tmavě zelené barvy, skoro až do 
černa. Jarním závitkům se budeme věnovat jindy, takže teď jen konstatování, že 
kousky předvařeného masa (v tomto případě hadího) se smíchají s vybranou 
zeleninou, vše se spojí syrovým vajíčkem, směs se zabalí do rýžového papíru (mám 
pocit, že ve zdejší tmavé verzi byl papír nahrazen nějakou zeleninou) a zprudka 
opeče ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje na woku. Jako většina jídel se servírují na 
společném talíři uprostřed stolu, každý si na svůj miniaturní talířek hůlkami 
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odebere svou část a jí. A závitky? Výborné, ty snad jinak udělat nejdou. Nesetkali 
jsme se ve Vietnamu s tím, že by čerstvě udělané závitky nebyly vynikající a tyto 
hadí nejsou výjimkou.  

Třetí chod trochu vizuálně připomíná to, co se dá koupit u nás v asijských 
fastfoodech. Kousky hadího masa i s tenkou kůží jsou součástí zeleninové směsi 
(paprika, cibulka běžná i jarní naťovka, asi pórek, kousky čerstvého špenátu, 
ananas a kdoví, co ještě). Chuťově jsme ale někde úplně jinde. Bez glutamátů a 
jiných ochucovadel si užíváme chuť směsi, byť trochu mastné od oleje, ale výborné. 
Maso je malinko tužší, ale je na menší kousky, takže to vůbec nevadí. Byť tomuto 
chodu předcházel další přípitek (tentokrát bylinným likérem vzdáleně 
připomínajícím naši žaludeční hořkou namíchanou s becherovkou) na povzbuzení 
chuti, první spolustolovníci začínají mít pocit, že jsou najedeni.  

   

Po další rundě likéru opět přicházejí závitky, nyní pěkně světlé a do zlatova 
opečené. Při kousnutí jen křupnou. Jsou ještě lepší, než jejich tmaví předchůdci. 
Další rundy prozřetelně odmítám, nechávám si nalito a šetřím síly.  

Přichází pro mne jeden z vrcholů večeře: smažené hadí vnitřnosti s kůží a 
houbičkami. Jatýrka, nebo co to vlastně je, jsou jemně libová a vynikající, kůžička 
křupavá. Chuť lépe popsat nedokážu, není to podobné ničemu, co znám. Vyhovuje 
mně, že mnozí přátelé kolem začínají odpadat a představa hadích vnitřností je 
nenaplňuje nadšením, takže na mne zbývá více, než by spravedlivě mělo.  

   

Následuje něco podivného, co bych asi rozšifrovat nedokázal. Velké placky z 
materiálu připomínajícího krevetové lupínky (nedopátral jsem se, zda mají něco 
společného s naším hadem) a v misce divná drobná směs podobné konzistence, 
jako smažená strouhanka. Až na dotaz se dovíme, že je to naškrábané maso z 
hadích žeber. To tedy musela být piplačka. Směs se lžící nabere na lupen a jí se 
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rukama. Chuťově nic moc, jak to připomíná smaženou strouhanku vzhledem, tak ji 
to připomíná i chutí.  

Další mísa dojem napravuje. Konečně pořádné maso. Had je tuhý a proto se musel 
pořádně povařit, proto se v pořadí jednotlivých chodů začíná drobnými kousky a až 
teď nazrál čas na pořádný žvanec. Hadí masové proužky doplněná pro chuť 
zeleninou. Musí se trochu více kousat, ale na závadu to není. Když se člověk smíří s 
tužší konzistencí, tak si musí pochutnat. Přestože světlou barvou připomíná maso 
kuřecí, chuťově má blíže asi k hovězímu.  

Už jsme plní skoro všichni. Dříve jsem o hadích hostinách četl, že se na nich člověk 
nenají, ale asi to je o výběru hada přiměřené velikosti. My si tedy určitě stěžovat 
nemůžeme. Hodně spolustolovníků už odpadlo definitivně a ani taková dobrota, 
jako jsou hadí škvarky, je už nedonutí k pokračování doslova žranice. Škvarky jsou 
pro mne druhým vrcholem. Kdo by to byl řekl, jak skvěle budou chutnat a kolik má 
had sádla.  

   

Teď přichází to, co mnozí postrádali od začátku – příloha, čili rýže. Ve zdejší 
restauraci ji totiž za přílohu nepovažují a povýšili ji na samostatný chod. Rýže 
dušená v páře nad hadím vývarem zalitá hadím sádlem. Jak jinak než vynikající, 
ale rýži ve Vietnamu jíme celou dobu, dnes už jsme navíc hodně syti, takže jen 
ochutnáváme (hůlkami, samozřejmě). Je výborná, ale maso je maso.  

Obsluha trochu uvolňuje stůl a odnáší prázdné talíře (neprázdné nechává). 
Doprostřed staví nerezový kotlík na kahánku, mísu s listovou zeleninou a talířečky 
s kořením. Sami si máme dochutit předposlední dnešní chod na uklidnění plného 
žaludku, hadí vývar s kusy masa, které nešlo použít jinak (krk, kousky hlavy, 
ocas). My tyto polívky máme rádi, takže si dáváme plné misky. Hůlky jen slouží k 
podání masa, samotná obíračka už je na rukách a zubech. Připomíná to celé 
obírání drobů z králičí polívky.  
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A od vedlejšího stolu dostáváme ocásek, na který tam už nemá nikdo chuť, my si to 
ovšem ujít nenecháme. Chuťově i stylem obírání silně připomíná vařený kuřecí krk 
z polévkových drobů.  

   

Závěr vždy patří dezertu, ten zastupuje sladká hadí kaše. Jsme naplněni až 
nadoraz, kaše nás tolik neuchvátí, ochutnáme po pár lžících a necháváme 
nedojedeno. To opravdu už nejde. Jsme nacpaní k prasknutí.  

Panuje všeobecná spokojenost, byl nám poskytnut špičkový kulinářský zážitek, 
skvěle jsme se najedli. Jsme maximálně spokojeni a dobrý pocit nám nezkazí ani 
vysoká cena. Platíme asi 520.000 tisíc dongů na osobu – to odpovídá našim 520 
Kč. Celkem vysoká cena za večeři ve velmi slušné restauraci by to byla i u nás, ve 
Vietnamu bychom v běžné restauraci za tuto cenu povečeřeli sedmkrát. Ale ten 
zážitek je tak mimořádný, že nikoho ani nenapadne litovat projedených peněz. 
Jestli se někdy ocitnete ve Vietnamu, hada si nenechte ujít – ale vždy ve speciální 
restauraci. Kousky hada totiž dostanete i jinde jako část různých masových 
grilovaných mixů, ale počítejte s tím, že bude připomínat spíše podešev. Už večer 
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přijíždíme do hotelu a vyzvedáváme zavazadla. Máme chvilku na odpočinek, jdeme 
naproti do stánku koupit vodu do vlaku. Nasedáme do autobusu a jedeme na 
nádraží, je to jen kousek. Na to, že jsme v hlavním městě a jedeme vlakem do 
dalšího velkého města, je nádražíčko překvapivě malé. Dokonce nemá podchody, a 
když vlak stojí na jiné než první koleji, musí se překážející vlak obcházet. To 
naštěstí není náš případ, budeme odjíždět z první koleje.  

Máme pro sebe čtyřlůžkové kupé. Je to takový kompromis mezi docela luxusními 
kupé v čínských vlacích a obyčejnými lehátky indickými. Kupátka jsou pevná a 
zavírací, každý má čisté povlečení, ve stropě je ventilátor nahrazující klimatizaci. 
Vše je evidentně docela letité a opotřebované, takové nějaké zašlé a odrbané, na 
druhou stranu máme vše, co potřebujeme, a nic nám nechybí. Jsme spokojeni, 
tajně jsme se obávali horších podmínek. Chvíli se díváme z okna, jak projíždíme 
Hanojí a perifériemi, povídáme, prohlížíme fotky. Vlak sebou nějak divně trhá, 
kvalita železničního svršku nebude nejlepší. Pořád jsme ještě nedohnali spánkový 
dluh a jdeme si brzy lehnout.  

Já spím tvrdě (Hanka taky), jen se mně zdá, že nějak často projíždíme nádražími, 
kde se ve vteřinových intervalech míhají světla na perónech. Až ráno si děti stěžují, 
že nemohly pořádně spát kvůli bouřce. A kolegové z dalších kupé upřesňují, že 
bouřka to byla skutečně silná, dokonce prý měli strach, aby to nepřevrhlo vlak, a 
chystali si doklady do příručních zavazadel, kdyby se to opravdu stalo. Blesk 
střídal blesk skutečně ve vteřinových intervalech, takže žádná světla na perónech, 
za která jsem blesky považoval. Pršelo, foukalo. A ze sdělovacích prostředků jsme 
se dověděli, že to přišel o něco dříve ten ohlášený tajfun, o kterém jsme mluvili v 
zátoce Halong. Přinesl do Hanoje záplavy a celkem kolem 40 lidí zabil. Takže jako 
jsme si v Kostarice při popíjení s přáteli na hotelovém pokoji nevšimli zemětřesení, 
tak jsme ve Vietnamu prospali tajfun.  

 

Video z hadí hostiny v Le Mat  

Hue 
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Hue je město ve středním Vietnamu. Jeho populace přesahuje 300 000 obyvatel. Od 
počátku 19. století až do konce druhé světové války bylo sídelním městem poslední 
vietnamské královské dynastie Nguyen. Z tohoto období pochází množství 
architektonických a kulturních památek ve městě a jeho okolí. V roce 1993 bylo Hue 
jako jedna z prvních vietnamských lokalit zařazeno do Seznamu světového dědictví 
UNESCO.  

Od 16. století bylo město, tehdy zvané Phu Xuan hlavním městem šlechtického rodu 
Nguyen, který ovládal jižní oblasti země. Po sjednocení Vietnamu králem Gia Longem 
v r. 1802 se dynastie Nguyen stala novou celovietnamskou královskou dynastií a 
Hue pak hlavním městem celé země. Sídlil zde král i dvůr, konaly se zde i 
celonárodní konfuciánské zkoušky. Název Hue zřejmě pochází ze staršího 
sinovietnamského pojmenování Thuan Hoa, přičemž hoá znamená "mír" či 
"harmonie". Na královském trůně se postupně vystřídalo 13 panovníků rodu Nguyen, 
nejdéle z nich vládl Tu Duc (1847-1883), poslední Bao Dai (1926-1945) byl zároveň 
posledním vietnamským králem vůbec. 

V době francouzské kolonizace bylo Hue hlavním městem Annamu, jedné z částí 
tehdejší Francouzské Indočíny, jež zahrnovala i dnešní Laos a Kambodžu. Francouzi 
ponechali městu královský status až do roku 1945 a podporovali jeho 
architektonický rozkvět, role vietnamských králů však zůstala v ryze symbolické 
rovině. V roce 1885 eliminovali Francouzi pokus tehdejšího krále Ham Nghiho o 
vlasteneckou vzpouru a francouzské vojsko při té příležitosti vyplenilo a zničilo 
velkou část vnitřního královského města. 

Po druhé světové válce, v r. 1945, abdikoval Bao Dai a Hue ztratilo výsadní pozici 
nejdůležitějšího města Vietnamu, jímž se znovu stala Hanoj. Po skončení francouzské 
kolonizace v r. 1954, kdy došlo při Ženevských dohodách k rozdělení Vietnamu na 
sever (ovládaný komunisty) a jih (podporovaný USA), se Hue stalo součástí Jižního 
Vietnamu. V lednu 1968 přepadli v rámci tzv. Novoroční ofenzivy (či Tet ofenzivy) 
město severovietnamští vojáci. Ti pozabíjeli ke třem tisícům lidí, považovaných za 
kolaboranty. Následný americký protiútok, při němž byly hojně použity bomby, a 
následné další raketové střely severovietnamských jednotek zničily velkou část 
města. V důsledku celé události zemřelo okolo 10 tisíc lidí. 

Jakožto poslední imperiální sídlo zůstalo Hue mimo zájem vietnamské komunistické 
moci až do roku 1990, kdy mu byl přiznán status národní kulturní památky. Od roku 
1993je pak město zapsáno do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. 

Hue je známo mnoha architektonickými památkami z doby dynastie Nguyen, mezi 
něž patří především zbytky královské pevnosti, několik velkolepých královských 
hrobek, Oltář nebes či Chrám literatury. Známou památkou je také pagoda Thien Mu, 
jejíž původ sahá do počátku 17. století. Hue proslulo rovněž svou osobitou kulturou, 
zejména hudbou, jakož i vytříbenou a pestrou kuchyní, v níž existují stovky lokálních 
specialit. 

*****  

Uplynulé čtyři noci jsme postupně strávili spaním v letadle, v hanojském hotelu, na 
lodi v zátoce Halong a ve vlaku. Ještě že už není moc dalších dopravních 
prostředků, kde bychom mohli sérii prodloužit. Dnešek tedy bude znamenat trochu 
uklidnění situace a návrat k relativně normálnímu režimu spánku v hotelech. Do 
Hue náš vlak dorazil pozdě dopoledne, i když to do hotelu není z nádraží daleko, 
byl už pomalu čas na oběd, zvláště když jsme vynechali snídani.  
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Hotel s jednoduchým jménem Asia Hotel leží v turistickém centru města, obklopen 
restauracemi a turistickými obchůdky. Budeme zde spát dvě noci, takže určitě 
využijeme i prádelnu skoro přímo přes ulici. Prozatím se jen ubytováváme a skoro 
ihned vyrážíme na společný oběd do restaurace asi 50 metrů od hotelu, podle 
vzhledu spíše levnější – už víme, že to nebývá na závadu a není to vždy měřítko 
kvality či chutnosti jídel. Petr nás připravuje na výbornou hueskou kuchyni a 
objednává kromě tradičních jídel i několik specialit. Začínáme sice obligátními 
závitky, což všem vyhovuje, protože těmi se za těch čtrnáct dní určitě nepřejíme, 
další chody už jsou typické místní speciality, vařené v banánových listech. Jedno 
jídlo naprosto nedokážeme identifikovat, po vybalení z listu se objeví na špejli něco 
bílého rosolovitého s růžovým povrchem. Není to sice špatné, žádný zázrak to ale 
také není, dá se to jíst a docela to chutná, i když už jsme ve Vietnamu jedli i lepší 
jídla. Podobně následující krevety v obdobném provedení, také v rosolu a v 
banánovém listu. Takový lepší standard. Nicméně po absolvování několika dalších 
chodů jsme opět obstojně najedeni. 

  

A začíná náš výlet do okolí města. Bohužel drobně poprchá, budeme to muset 
vydržet. Čekali jsme něco bližšího, autobus míří úplně mimo město a pokračuje 
lesnatou krajinou skoro hodinu. Tak daleko jsou totiž vzdáleny císařské (správněji 
královské) hrobky dynastie Nguyen – a nejsou tak daleko jen od města, i od sebe 
navzájem je dělí větší vzdálenosti, než by se čekalo. Nakonec zastavujeme u prvního 
areálu, obehnaného vysokou zdí s velkou vstupní bránou.  

Jsme u hrobky čtvrtého z 13 králů nguyenovské dynastie, Tu Duca (vládl 1847-
1883). Na rozdíl od většiny ostatních není areál symetrický, je to vlastně velký 
ohraničený park s několika budovami, altány, jezírkem a samozřejmě hrobkou. Vše 
spojují upravené cestičky, všude roste plno zeleně, vysoké stromy, ozdobné keře, 
magnólie, v jezírku lotosy (dnes tady nekvetou). Uplakané počasí dodává místu 
poněkud zvláštní sentimentální atmosféru. Čekáme, kterým směrem vyrazí většina, 
abychom se vydali jinam, máme dost času a nehrozí, že bychom si něco 
prohlédnout nestihli. Takže si projdeme palác na samostatném nádvoří po levé ruce 
a až poté se vydáváme do altánku na břehu jezera a dokonce zčásti na kůlech 
přímo nad ním. Není tu tolik barev, jako v čínských chrámech, na atmosféře to 
místu vůbec neubírá, ba právě naopak. Docela rozumíme císaři Tu Ducovi, že si 
areál oblíbil už za svého života a jezdil si tu odpočinout, relaxovat a meditovat – k 
tomu je altán přímo jak stvořený. Prý tu také psal své básně, čemuž se dá lehce 
věřit, veršovat se tu chce skoro každému. 
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Samotná zádušní část parku je přístupná cestičkou kolem menšího zalesněného 
pahorku (samé pinie), upravenému prostředí dominuje nádvoří s nadzemním 
kamenným sakrofágem. Císaři se tu určitě odpočívá výborně. Mezitím nám přestalo 
pršet, a přestože to pořád nevypadá moc nadějně, nakonec to je na dlouhou dobu 
poslední opravdový déšť, který zažijeme. Vracíme se pomalu k autobusu, za 
východem si dáme oblíbenou šťávu z lisované třtiny, pořád si ještě nemůžeme 
zvyknout na nevábný vzhled lisovacího stroje a jeho příslušenství, nicméně šťáva je 
vynikající a ani led nám nevadí.  

Opět delší přejezd, v pohodlném velkém autobusu to je pohodovka, pořád je z oken 
co sledovat. Druhým areálem je královská hrobka druhého krále dynastie Minh 
Manga (1820-1841). Už několik kilometrů jedeme podél vysoké nepřerušované zdi 
chránící soukromí místa posledního odpočinku krále. Parkujeme trochu dále od 
vstupní brány, písečná cesta je trochu nepříjemná pro naše bosé nohy v sandálech, 
oč lehčeji se písek dostává dovnitř, o to hůře jde ven. Byli jsme předem upozorněni 
na žebrající děti z přilehlé osady, které nechaly úřady oddělit ostnatým pletivem. 
Nás nijak zvláště neobtěžují, naopak, prodávají ovoce a někdo si je rád koupí, to už 
není žebrání, ale práce (vhodná i pro děti, pro které to je evidentně i zábava a 
rozptýlení nudy, kromě nás tu moc turistů není, ve skutečnosti jsme tu teď právě 
sami). A na ostnatý drát lehce vyzrály – postavily si přes něj schůdky a žebříčky, 
které současně slouží jako prodejní pulty. 

Každá hrobka je úplně jiná. Všechny mají povinné součásti, různé sály harmonie, 
sochy ochránců (zvířecích i lidských), samotný hrob, u každé hrobky je přitom vše 
uspořádáno zcela jinak. Minh Mangova hrobka je vzorem symetrie. Dlouhá 
naprosto přímá cesta vede skrz zdobené brány a pavilony, aby nakonec skončila za 
jezerem tvaru půlměsíce, rozděleným právě cestou k pahorku s královou mohylou 
na dvě stejné poloviny. Samotný pahorek je nepřístupný. Jezírko zarůstá lotosy, 
jejich velké listy pokrývají vzory vykouzlené dešťovými kapkami z přeháňky, která 
skončila před naším příchodem. I období dešťů má svá kouzla. 
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Další přejezd je zpestřený krátkou zastávkou v dílničce na výrobu vonných tyčinek. 
Přímo u silnice tu ve svém stánku sedí mladá Vietnamka a válí na dlouhé špejle 
tuhou nepoddajnou hmotu. Ovšem v jejím podání tak nepoddajně nevypadá, tak 
nějak sama se na hůlku nalepí v rovnoměrné vrstvě, trvá to sotva vteřinu. Prý jich 
takto vyrobí asi 5.000 za den. Sice to vypadá neuvěřitelně, tempo, s jakým hotové 
tyčinky přibývají, by tomu ale asi odpovídalo. Zato při pokusech některých z nás po 
minutě práce vznikne nevzhledné tlustá tyč připomínající suchý orobinec, která by 
sotva hořela. Kromě tyčinek tu prodávají i další suvenýry a já neodolám a koupím 
si typický špičatý (a přitom placatý) slamák, na který se chystám už z domu. V Hue 
je mají totiž trochu zvláštní – při pletení je mezi jednotlivé překrývající se vrstvy 
suchého materiálu vložena papírová vložky s vystříhanými různými motivy – nápisy 
či obrázky. Na první pohled se pak slamák neliší od těch ostatních, až při průhledu 
do světla se objeví vložené obrázky. Na tom mém, za 50.000 dongů (50 Kč), 
pozorujeme typické symboly Hue – pagodu, kterou uvidíme zítra, železný most, 
který je kousek od hotelu a kolem kterého jsme několikrát projeli, a další obrázky. 
Jen pentli pod bradu bych uvítal jinou, než růžovou, jenže ostatní klobouky s 
jinými pentlemi mají horší obrázky, takže se rozhodujeme, že růžová nevadí.  

A před námi je poslední hrobka. Hrobka předposledního (dvanáctého) krále 
nguyenské dynastie Khai Dinhe (vláda 1916 – 1925). Hrobka tedy není ani sto let 
stará, byla postavena poměrně nedávno. Na jejím vzhledu bychom to určitě 
nepoznali, snad jen občasné použití betonu by mohlo mládí hrobky prozradit. 
Hrobka zabrala jeden z pahorků místní kopcovité krajiny. Celý svah od úpatí až k 
samotnému hornímu pavilonu se sarkofágem je přepracován podle přestav krále, 
který ještě počátek stavby osobně řídil, i když dokončení se už nedožil. Opět je vše 
symetrické, mohutné centrální schodiště na první z teras je lemováno neméně 
mohutným zábradlím. 
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Na terase je tradiční „cesta cti“, tedy sochy hlídacích zvířat (hlavně slonů), vojáků a 
civilních úředníků. Na další terasu se dá vystoupit po dvou schodištích kolem 
centrálního chrámečku uprostřed, zábradlí schodišť hlídají velcí rádobystrašní 
draci s kouzelně vykulenýma očima.  

   

Podobných teras musíme zdolat několik, abychom konečně došli k hornímu paláci, 
který ukrývá královo muzeum s dominantním sarkofágem, nad kterým sedí zlatá 
socha krále pod barevným baldachýnem. Vše je zdobeno netradičně úlomky 
porcelánu, který se do Vietnamu dostal jako bezcenná zátěž čínských obchodních 
lodí. Na rozdíl od thajského Bangkoku a tamního chrámu Jitřních červánků Wat 
Arun jsou zde porcelánové střepy dále opracovány a poskládány do geometricky 
přesné mozaiky, vytvářející vzory a obrázky (ve Wat Arunu jsou použity naprosto 
náhodně a bez opracování, skutečně jako střepy zasazené do stěn). Král žil už v 
moderní době a mimo soch a portrétů tak vidíme i jeho fotky a můžeme si lépe 
představit jeho podobu.  

Z terasy pod palácem jsou hezké výhledy do okolní krajiny, samé kopce a údolí, na 
jednom vršku vidíme velkou bílou stojící sochu, určitě několik desítek metrů 
vysokou. 
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Cestou zpět do města stavíme ještě v jednom turistickém obchůdku, mají tu pro 
nás připravenu ochutnávku místního ženšenového likéru, chuťově něco mezi 
becherovkou a domácí sladkou ořechovkou. Nás ještě více, než zdejší bylinná hořká 
(v tomto případě bylinná sladká), zaujmou cukrátka nalámaná v mističkách na 
stole, většinou různé placky s kousky oříšků a sezamu. Ochutnáme všechny druhy 
a necháme si ukázat různá jejich balení. Neplánovaně tu utratíme pár peněz 
nákupem sezamových dobrot pro sebe i na dárky. A na pokoj po večeři si koupíme 
placku s celými burskými ořechy s výraznou příchutí zázvoru. Opravdu netradiční 
chuť. Nejsme sami, skoro každý si tu vybral. A na odbyt šel i alkohol, docela levný 
a v krásných porcelánových karafách ve tvaru například čínských draků, ale i 
mnoha jiných. Zastávku hodnotíme velmi pozitivně.  

Ještě před večeří skočím do prádelny s propoceným oblečením z minulých dní. 
Odevzdám v igelitce, zvážíme na primitivní váze (něco přes dvě kila) a píšu na cár 
papíru své příjmení (papír končí v nějaké sešitku, igelitka není označena nijak). 
Skoro se nechce věřit, že skutečně zítra dostanu naše oblečení. Když sem pak 
kolem druhé odpolední přijdu, čeká na mne úhledně v igelitovém pytli zavakuované 
naše čisté oblečení (kromě největších skvrn – asi bylo pro jistotu práno na nízkou 
teplotu). Takto suché váží přesně dvě kila, platím dva dolary. Výborná služba, i 
když se musí počítat, že prádlo není žehlené, takže se musí na těle trochu nechat 
vyrovnat vzniklé faldy. 

Na večeři se nám nechce nic nejistého hledat, některé sympatické restaurace se s 
večerem proměnily na pochybné podniky: zákazníky si tu loví skupinky nalíčených 
mladičkých Vietnamek v minisukních, jiné restaurace zase příliš připomínají 
sportovní bary plné mladých hlučných turistů popíjejících pivo, takže se bez většího 
přemýšlení vracíme do restaurace, kde jsme obědvali. Poručíme si po polívce Phó, 
to je naprostá jistota, která nezklame, zasytí, ale ne tak, abychom se cítili na noc 
přejedeni. A pokaždé chutná. K pití zkoušíme i čerstvé džusy a mléčné shaky, 
nejsou špatné, ale známe i chutnější. Na jídelníčku chybí dezerty, takže místo 
sladkého si poručíme talíř smažených žab. Dobrá volba na závěr, jsou výborné, 
chutnají nám jako smažená kuřecí křidýlka. 

Ráno po snídani jdeme pěšky k Voňavé řece, je to jen za dvěma rohy, do deseti 
minut jsme na břehu a před námi je v celé ranní kráse most se železnými oblouky, 
přesně takový, jaký prosvítá naším včera koupeným kloboukem. A mezi námi a 
mostem řada lodí s draky na přídi, menší lodě mají na špici jednoho draka, ty větší 
mají předek rovný a hlídaný dvěma draky po stranách – a právě do takové lodi 
nastupujeme přes prkno položené na přídi právě mezi draky. Vypadá to, že nás 
čeká horký den, loď má skleněné stěny, vnitřek je rozpálený jako skleník. Naštěstí 
je loď zadaná jen pro nás a hned vyplouváme. Na židlích postavených na palubě 
jako v divadle se nedá dlouho vydržet, stavíme se brzy do různých částí otevřených 
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vánku. 

   

Kolem nás se pohybují podobně vyzdobené čluny. Po pár desítkách minut už 
vidíme na pravém břehu náš cíl, další symbol města, osmipatrovou pagodu. Ještě 
nás ale čeká jedna zastávka, prý obvyklá. Policejní loď nám dává znamení k 
zastavení a měly by nás čekat prohlídky a kontrola (včetně třeba seznamu 
cestujících s čísly pasů a podobně). Takové kontroly probíhají tak dlouho, než 
najdou nějaký nedostatek, za který může být kapitán lodi pokutován. Ten to ovšem 
ví a celý proces urychlí tím, že policajtům rovnou předá ruličku bankovek a 
můžeme pokračovat dále.  

Vystupujeme na břeh pod Pagodou Nebeské paní Thein Mu. Pagoda sice byla 
postavena roku 1601, ale jak je již ve Vietnamu zvykem, byla několikrát 
přestavěna, takže její současná podoba je z roku 1844. Pagodou je zde míněn opět 
celý areál budov a parků, kterému dominuje osmipatrová věž 21 metrů vysoká 
(které my říkáme „pagoda“, kdežto Vietnamci jí vnímají jako „věž v pagodě“). K věži 
se od břehu vystupuje širokým schodištěm, jehož úpatí zdobí dva sloupy. Věž 
samotná je nepřístupná, opět ve Vietnamu nic neobvyklého, na rozdíl od Číny, kde 
jsou podobné vyhlídky přístupné vždy. 

   

Věží areál začíná, za ní je několik budov klášterů pro mnichy, kterých tu několik 
žije a pár jich také potkáme, hlavně jeden je přímo potěšen zájmem a focením, 
takže pózuje a nechává se zvěčnit ve dvojici s každým, kdo o to požádá. A celou 
dobu se hlasitě směje na celé kolo, čímž rozesmává ostatní včetně nás. 
Nejznámějším místním mnichem se asi stal Tich Quang Duc, který jednoho dne 
roku 1963 vzal z garáže auto a odjel do Saigonu, kde se jako první živá pochodeň v 
dějinách upálil na protest proti jihovietnamskému režimu. Tím se stal inspirací 
pozdějšímu stejnému činu Jana Palacha a dalších. Na fotkách hořícího mnicha je 
vidět i jeho auto s otevřenou kapotou, zpod které načerpal benzín, jímž se polil. 
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Auto je zde vystaveno jako relikvie a památka na hroznou mnichovu smrt.  

Procházíme se parkem v zadní části areálu pagody, jeden z posledních trávníkových 
záhonů je rozdělen napůl kamenným nádvořím s menší věžičkou, která areál 
uzavírá. Za plotem si prohlížíme velký hueský hřbitov a začínáme se vracet. U 
toalet (jsou zadarmo, jako všude ve Vietnamu) nás zaujme strom jackfruitu s 
pořádně vyvinutými plody, určitě přes pět kilo. 

   

A při východu k parkovišti, kde nás čeká autobus, který mezitím přijel za námi z 
města, stojí neodmyslitelné stánky se vším možným a nemožným. Více než obchody 
nás baví umělec píšící kaligrafií nějaké nápisy na role papíru a ještě více jeho 
soused, který během minuty vystřihne z černého papíru siluetu japonského turisty 
s brýlemi, kšiltovkou a copánkem, kterou zarámuje do pasparty. Podoba je 
neuvěřitelná. Stejně ale autora podezírám, že si Japonce vybral schválně, protože 
právě brýle, čepice a copánek jsou tak jedinečné markery, že se snadno vystřihnou 
a podoba je pak dokonalá.  

  

Vracíme se do hotelu a individuálně jdeme na oběd, my přímo do protějšího 
podniku Zlatá rýže. Nakonec se nás tu stejně sejde více. Restaurace je na rozdíl od 
ostatních klimatizovaná, obsluha je velice příjemná a ochotná. Vybíráme jídla a 
zjišťujeme, že jsme zvolili výborně – možná nejlepší klasická restaurace, kde jíme 
(neporovnám třeba se speciálními restauracemi s plody moře a podobně). Moc nám 
chutná, hlavně grilované vepřové se sezamem. A velké pivo (640 ml) ve stálé akci 
1+1. Ceny přitom úplně normální, i s pitím se vejdeme do stovky na osobu (za šest 
jídel pro nás čtyři), což je na turistickou restauraci přímo v centru slušné.  

Odpoledne má na programu jediný bod. Míříme ke Královskému paláci, 
vietnamskému Zakázanému městu. Autobus nás doveze jen k mostu přes vodní 
příkop podporující opevnění kolem paláce, k hlavnímu vstupu jdeme kousek pěšky. 
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Asi by bylo možné nechat vystoupit turisty i blíže, ale to by nemuseli jít přímo 
kolem kovové žerdi vysoké 37 metrů s obrovskou vietnamskou vlajkou. Ta 
megalomanie nám připomíná mexické Zócalo. Procházíme opevněnými hradbami a 
kolem děl opět tak velkých, že až vzbuzují pochybnost o jejich skutečné historické 
funkčnosti. 

Zakázané město císaře Gia Longa z roku 1804 je samozřejmě opět vybudované 
podle čínského vzoru. Oni se vůbec vietnamští králové dost snažili kopírovat své 
čínské rivaly, ovšem takovou decentnější formou, kdy vše je několikrát zmenšeno 
proti originálu, zato však nechybí lidský rozměr, který v pekingském Zakázaném 
městě bez jediné travičky či jiného náznaku zeleně zcela chybí. A i ten titul „císař“ 
používali jen před svými poddanými, když přijela čínská delegace, přivítal je 
najednou jen „král“, císař je totiž jen jeden – ten čínský. 

Zakázané město v Hue mělo historickou smůlu, už v roce 1885 bylo vypáleno a 
zdevastováno Francouzi, z čehož se pořádně nikdy nevzpamatovalo. A dílo zkázy 
dokonala ofenzíva Tet a následující americká protiofenzíva za americko-vietnamské 
války na vietnamský Nový rok 1968. Palác byl bez rozmyslu Američany 
rozbombardován. Po vítězství komunistů se troskám nevedlo lépe, jak je jejich 
obvyklým zvykem na celém světě, prohlásili památky za feudální a buržoazní 
přežitek a podle toho se k nim chovali, než si někdo kolem roku 1990 uvědomil 
turistický potenciál místa a konečně se začalo s rekonstrukcí. 

Turisté tak mohou v plné parádě vidět třeba známou Polední bránu (ceremoniální 
vstup do paláce), nebo Síň nejvyšší harmonie, s královským trůnem. My 
procházíme právě opravovanými zastřešenými chodníky mezi jednotlivými částmi 
města, vše je čerstvě natřeno červenou barvou, hodně dílů se jen tak suší opřeno o 
stěny. 

Asi nejvíce obdivujeme rekonstruované divadlo s královským křeslem, do kterého 
právě usedají francouzští turisté navlečeni (za peníze) do oděvů majících evokovat 
císařskou éru. Aspoň máme hezké fotky. U vstupu do divadla má otevřenou 
dílničku zvláštní týpek jak z čínského historického filmu, bílý oděv se šortkami, 
kozí řídká bradka, vlasy z vysokého čela stažené dozadu a za ušima až po lopatky. 
Právě vyřezává dřevnou figurku a práci si přidržuje nohama. 
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Tady v tomto Zakázaném městě zeleň rozhodně nechybí, jednak jsou zde 
zatravněná prostranství i se stromy, jednak je zde hodně typicky vietnamských 
bonsají. Ty na rozdíl od jiných asijských zemí nechtějí být co nejmenší. Naopak, 
jsou zakořeněny ve velkých kamenných stolech, případně v umělých skalkách 
uprostřed jezírek, stromy dosahují klidně dvoumetrové výšky a k nim tu více, tu 
méně proporcionálně jsou doplněny fiktivní krajiny různými modely altánků, 
chrámečků a dokonce figurek osob.  

   

   

Strávíme v Zakázaném městě celé odpoledne. Po návratu do centra hned opět 
míříme do Zlaté rýže na večeři, personál nás poznává a uctivě nás uvádí ke stolu 
jako stálé zákazníky. Škoda, že jsme tu naposled. Opět se najíme výborně, i když si 
tradičně večer dáváme jen Phó a na doplnění tekutin ještě pivo, polívka nestačí 
deficit nastřádaný přes den vyrovnat.  

Zatímco část kolegů se vydává na projížďku rikšami, my už jsem to zažili v 
Pekingu, a tak se jdeme večer projít na nábřeží. I přes den pěkně vypadající 
plovoucí restaurace je večer ještě krásnější, třebaže její nasvícení měnící pravidelně 
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barvy je poněkud kýčovité. Ale hlavně mladí turisté evidentně nemají předsudky, 
obzvlášť při vyhlášené slevové akci na levné pivo. A podobně barevně svítí i 
obloukový most, Projdeme se pod ním a ocitáme se na nábřeží plném stánků 
prodávajících vše možné, tentokrát domácím obyvatelům. S turisty se nepočítá. 
Schází se tady hlavně mládež, zvláště děvčata budou často ještě školou povinná, i 
když u mladých Vietnamek se věk odhaduje jen velmi těžko. 

   

Ráno jsme připraveni na jediný delší autobusový přejezd ve Vietnamu, další pak 
bude ještě v Kambodži, ten bude delší. Dnes to je jen na pár hodin, navíc s 
přestávkami. Ta první z nich je u fotogenické vnitrozemské laguny Lang Co. Pár 
kolegů si dává lehčí předoběd nebo kafe v marketu u laguny, my zatím obhlížíme 
jezero s loďkami a rybáři, nebo možná chovateli perel – z jezera totiž trčí les 
dřevěných tyčí, možná to jsou mušlové sádky. Rybář je daleko, takže detaily jeho 
úlovku nevidíme. Celá scéna vypadá tak nějak romanticky, přestože pracujícímu 
domorodci tak jistě připadat nebude.  

   

A kousek za lagunou vjíždíme do šestikilometrového tunelu pod Průsmykem moří a 
oblaků. Co dnes projedeme za deset minut, to byla dříve několikahodinová obtížná 
cesta plná zatáček a courání za přetíženými náklaďáky (ty mimochodem do tunelu 
nesmí a jezdí dále průsmykem). A za průsmykem se otevírá úplně jiná krajina, 
často i s jiným počasím. Naštěstí ne dnes, jak bylo pěkně před tunelem, tak je 
pěkně i na jeho druhé straně. To vítáme, protože se blížíme k jednomu z největších 
středovietnamských měst Danangu, po jehož projetí máme plánovanou delší 
zastávku s výletem.  

Při příjezdu k prvním periferiím jedeme už po mořském pobřeží. Na dlouhé 
promenádě leží zaparkovány kulaté proutěné koše s asi třímetrovým průměrem 
(hloubka pod jeden metr), na kterých se tady rybáři vydávají do pobřežních vod 
chytat své úlovky. Pár jich vidíme i na moři a vypadá to skoro směšně, rybář si sedí 
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v koši jako v obří proutěné misce na pečivo a bidlem se odstrkuje nebo pádluje. 
Jinak Danang na první pohled ničím neupoutá, snad kromě futuristické sportovní 
haly ve tvaru létajícího talíře, kolem které projíždíme.  

Až po projetí Danangem se objeví po pravé ruce pět nenápadných kopečků 
souhrnně poněkud nadneseně nazvaných Mramorové hory. Z okolní roviny tu 
naprosto nečekaně vyrůstá pět vrcholků pojmenovaných po pěti buddhistických 
základních prvcích vesmíru: Vodě, Zemi, Ohni, Dřevu a Kovu. A jsou to vršky 
skutečně mramorové, mramor se zde těží (tedy spíše těžil, dnes už si je místní 
chrání) a opracovává v desítkách sochařských dílniček. Náš autobus parkuje u 
největší stosedmi metrové „hory“ – Thuy Son – Vody.  

Alespoň do půlky kopce je možné se nechat vyvézt novým výtahem končícím přímo 
u stylové několikapatrové věže jednoho z chrámečků, kterých je hora plná, je totiž 
posvátná jak buddhistům, tak hinduistům. My pochopitelně výtahem opovrhujeme 
a vydáváme se těch pár schodů zdolat pěšky (po zaplacení nepatrného vstupného, 
výlet je jen fakultativní). V normálních podmínkách by se schody daly i vyběhnout, 
dnešní horko a vlhko dělá i z obyčejné procházky menší sportovní výkon a naše 
trika jsou v mžiku propocená na kůži. Takže rádi vítáme odpočinek u prvního 
chrámu, kde nás vítá bílý sedící Buddha, první z mnoha, které tu potkáme.  

   

Celá hora je proděravěna desítkami převisů, děr a jeskyní, z nichž snad všechny 
jsou přetvořeny do obřadních míst, chrámů a modliteben. Některé jsou pohodlně 
přístupné přímo z cesty a schodů, do jiných se musí kousek vyšplhat po skále. 
Všude je plno soch a oltářů, stejně jako v chrámech na každé plošince, kterou bylo 
možno využít k postavení svatyně nebo rovnou několikapatrové věže – a nebo 
obojího. Návštěvník tak má možnost si při výstupu oddechnout právě prohlídkami 
chrámů a vyzdobených jeskyní.  
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Tak se postupně dopracujeme až pod vrcholek, na který už vedou jen příkré schody 
se zábradlím. Ocitáme se na zdaleka nejvyšším místě širého okolí, i ostatní čtyři 
„hory“ jsou o dost nižší, než naše Voda. Vyhlídka na okolní rovinu a mořský záliv je 
poněkud fádní, město pod námi nevypadá nijak zajímavě. Dlouho se tedy 
nezdržujeme a vracíme se níž ke křižovatce několika cest, u které je možné se 
občerstvit v restauraci. To my nemáme v úmyslu a raději vyšplháme pár metrů k 
další skryté jeskyni s několika sochami.  

  

Pořád je to jen závdavek k vrcholu procházky, což bude úplně poslední jeskyně, ke 
které vede nenápadná cestička. Jeskyně nejdříve nijak mimořádně nevypadá, po 
vytesaných stupních celkem úzkou chodbou vystoupáme kousek nahoru, pak se 
cesta zlomí a po schodech míříme zase dolů. Strany schodů hlídají čtyři barevní 
džinové v nadživotní velikosti, dva po každé straně. Ovšem na první pohled každého 
zaujme něco jiného – před námi se otevírá velký jeskynní dóm nasvícený dvěma 
otvory ve vysokém stropě. A ač jsou zarostlé vegetací, pouštějí jako střešní okna do 
jeskyně dva magické sloupy paprsků. Vše poněkud připomíná scény z Indiana 
Jonese. Nečekaně vysoká jeskyně tajemně nasvětlená přírodními paprsky je 
obklopena po obvodu sochami a oltáři, u okraje rovného dna (skoro se chce napsat 
podlahy) stojí chrámeček se sloupovým průčelím a vše vypadá, jakoby čekalo na 
okamžik, až paprsky označí tajné místo, kde bude schována Archa úmluvy, Svatý 
grál nebo jiný mýtický předmět.  
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Dokonce se zadaří, že se zde sejde jen celá naše skupina a nikdo jiný. Obcházíme 
jeskyni a necháváme na sebe působit tajemnou atmosféru místa. Svrchu nás stráží 
divocí džinové, oba světelné sloupy postupně zasvěcují různá zákoutí a my 
podléháme kouzlu místa. Opravdu pěkný zážitek, i když asi je to hlavně tím, že 
máme štěstí na správnou denní hodinu, kdy slunce svítí z nadhlavníku přímo do 
jeskyně. Bez toho bychom asi tak nadšeni nebyli, protože by tu zůstala jen pěkná 
jeskyně, ale bez náznaku tajemství a romantiky, která si nás tak podmanila.  
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Ani se nám nechce zpět do obyčejného světa. Přesto musíme pokračovat a vracíme 
se zpět na povrch. Posledním chrámem s několikapatrovou věží procházíme k 
východu a už přímým schodištěm scházíme přímo mezi kamenosochařské dílny 
plné obrovských mramorových soch Buddhů, mystických lvů s vypoulenými očima, 
moderních nymf a dalších tradičních i novodobých motivů. Autobus už čeká a 
pokračujeme dál do dnešního cíle Hoi Anu.  

*****  

Hoi An je malé město ve středním Vietnamu, v provincii Quang Nam , situované při 
ústí řeky Thu Bon. Má přes 80 000 obyvatel (2002). Od 16. století bylo toto místo 
významným námořním přístavem, významným pro celý region pevninské části 
Jihovýchodní Asie. Evropané znali město v době jeho největší slávy v 16.-17. století 
pod jménem Faifo. Díky tomu, že se zde usazovali cizí obchodníci, smísilo se zde při 
výstavbě města velké množství architektonických stylů. Historické jádro města se 
dochovalo v autentické podobě do dnešních dnů a je památkově chráněno. Pro svůj 
jedinečný ráz a zachovalost byl Hoi An v roce 1999 připsán do Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO.  

Domy ve starých uličkách v Hoi Anu vynikají svou architekturou, v níž se slučují 
různé vlivy (čínské, japonské, portugalské).  

Řada domů patřila obchodníkům, jejichž potomci je stále obývají. Mnohé budovy jsou 
ze dřeva, v bohatších domech jsou trámy zdobené bohatými řezbami a inkrustacemi. 
Řada z domů je zastřešena typickými prohnutými taškami. Do seznamu památek je 
zapsáno více než tisíc objektů, mezi nejznámější stavby patří japonský krytý most ze 
16. století, několik shromažďovacích a obřadních síní bývalých čínských kongregací 
(fu-ťienské, kantonské, kuej-čouské aj.), jakož i řada zdobných soukromých domů, 
převážně ze dřeva.  

Hoi An se stal díky své dávné prosperitě i místem, kde se dařilo četným řemeslům 
(řezbářství, keramika, krejčovské dílny, výroba lampionů), jež v současnosti zažívají 
s přílivem turistů nový rozkvět. S Hoi Anem je spojeno také několik místních 
kulinářských specialit.  

*****  

Po příjezdu do Hoi Anu nás čeká společný oběd. Autobus nás vyhazuje na 
křižovatce a dál musíme po svých. Ještě před obědem se musíme podívat, odkud se 
bere voda na ty správné hoianské speciality. Úzkými spletitými uličkami míříme k 
naprosto nenápadné studničce s průměrem snad kolem metru, obyčejná cihlová 
vyzdívka, hloubka docela slušná. To nejzajímavější na studni není na první pohled 
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vidět – studna zde na tomto místě a prakticky v nezměněné podobě dává lidem 
vodu už více než tisíc let. A hoianští restauratéři z okolí si vymohli, že jediné pravé 
uznané místní speciality musí být vařeny právě ve vodě z této studny, jinak se 
nesmí pyšnit názvem speciality z Hoi Anu, tedy něco jako tradiční ochranná 
známka EU na jídla a potraviny (třeba na olomoucké tvarůžky nebo plzeňské pivo).  

Vracíme se zpět k živějším místům a cestou do jedné z právě těch tradičních 
speciálních restaurací míjíme prodavačky ovoce, které ve svých slamácích postávají 
nebo posedávají na ulicích s břevnem přes rameno, na obou koních koše a v nich 
nabízené ovoce ho druhu. Mimo jiné chlupaté rambutany (ty už jsme viděli a 
chutnali v Hanoji i Hue) a tvrdé mangostiny. Ty si necháme rovnou rozlousknout a 
vidíme jejich bílou dužinu podobnou stroužkům česneku. Podoba samozřejmě 
mate, chutnají jako většina podobných exotických plodů, tedy po litchi.  

   

A už jsme v nenápadné uličce, restaurace zvenčí nijak zvláštně nevypadá, ale Petr 
se zjevně těší, jak se nám bude líbit. Jsme u jedné ze známých hoianských 
restaurací, kde se hoduje stylem „sněz, co zvládneš“, tedy za jednu cenu se nosí na 
stůl, dokud neřeknete dost. Zdejší závitky jsou trochu raritou i z toho důvodu, že to 
jsou závitky rekurzivní. Tedy zjednodušeně pro nematematiky: jedná se o závitky v 
závitku. Na stole je opět plno talířů a misek se surovinami, z nichž jedna jsou jarní 
závitky. Hlavní složkou je však maso v sezamu grilované a podávané v rozštípnuté 
špejli. To se vloží do rýžového papíru spolu s klasickým závitkem a ostatními 
přílohami, zabalí, namočí v chilli omáčce a jí. Variantou je vaječná verze, kde se 
nejprve na rýžový papír položí vaječná omeleta, do ní se vloží vše, na co má právě 
strávník chuť, a pokračuje se normálně jako před chvílí – zabalit, namočit, sníst.  
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Vše nám pěkně pomalu a názorně předvede servírka. A začíná se nosit na stůl. 
Chvíli to docela jde, ale s postupujícím časem se ukazuje, že na Čechy nejsou úplně 
připraveni a ke konci se tempo doplňování znatelně zpomalilo, takže jsme 
pochopili. Ale zachovali si tvář a to je v Asii důležité. Závitky nám samozřejmě 
chutnaly, kouzlo restaurace je však skutečně hlavně v té částečné samoobsluze při 
přípravě, díky které si turisté zdejší pokrmy užijí a ještě si připadají šikovní.  

   

Před restaurací sedí v primitivním kolečkovém křesle invalida a prodává hadrové 
panenky – tak obyčejné, až jsou pěkné (obličej jen namalovaný fixem, vlasy z 
bavlnky, jednoduchý střih oblečení). Jednu kupujeme, sice by se určitě dala sehnat 
levněji, než za tu padesátikorunu, ale tato forma charity je určitě pro obě strany 
příjemnější, než klasické žebrání.  

Vracíme se do autobusu a jedeme do oděvní dílny. Prohlídka začíná stejně, jako 
jsme již mnohokrát absolvovali v podobných manufakturách, vidíme výrobu 
hedvábí. Nové je pro nás jen pozdější stádium vývoje housenek bource morušového, 
obvykle nám ukazují jen zcela malé housenky, tady kromě nich vidíme i starší obry 
skoro velikosti malíčku. Pak už je vše známé – kokony, rozmotávání, předení atd. 
Na nádvoří ještě výroba papírových skládacích lampionků, v další budově prodejna 
suvenýrů všeho druhu. Hlavním cílem návštěvy dílny bylo objednání ušití obleku a 
košilí kolegou Zbyňkem. Mělo by být hotovo do našeho zítřejšího odjezdu (a 
skutečně bude, ráno přivezou vše lehce spíchnuté na vyzkoušení přímo do hotelu a 
kolem oběda je vše připraveno ve speciálních převozních vacích, opět na hotelu). 
Zajímavé je měření, švadlenky si zapisují snad 50 různých měr, jen třeba obvod 
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ruky se měří na několika místech. Cena vyjde podobně jako u dobré konfekce u 
nás (v závislosti na materiálu), ale zde je použitý lepší materiál a vše je na míru, 
takže to přesně sedne. Kašmírový oblek kolem osmi tisíc, košile kolem devíti stovek. 

Jen na skok se stavíme v hotelu na půli cesty mezi historickým jádrem Hoi Anu a 
jeho přímořskou částí. Z ulice nenápadná budova je vlastně jen recepcí, za kterou 
je ukrytý rozsáhlý areál s apartmánovými řadovkami. A uprostřed pěkný a docela 
velký bazén. Lákalo by nás v dnešním horku se ponořit do chladivé vody, bohužel 
tradičně nemáme čas. Jen si hodíme věci do pokojů a jedeme zpět do města.  

Zase je všude kolem plno prodavaček ovoce, u jedné si chceme koupit půlkila 
mangostínů (i proto, že jsme si ji předtím vyfotili), ale nějak nechce rozumět a dává 
nám nejdříve za dvojnásobnou cenu, než je běžné, celé kilo. Odmítáme cenu i 
množství a jdeme dále, načež se pouští za námi a odebere většinu plodů a cenu 
sníží, přepočet na plod je však pořád neúměrně vysoký. Takže pořád nechceme, 
dokud nedosáhneme půlkilového množství za cenu obvyklou. To se nám ve 
Vietnamu stalo poprvé, většinou tu nepředražují a nemusí se smlouvat jak na 
arabském trhu, jak to trhovkyně právě zbytečně předvedla. A to byla zpočátku tak 
sympatická (po uzavření obchodu také).  

A najednou jsme u hlavní atrakce Hoi Anu, na kraji starého města, které začíná 
krytým japonským mostem z roku 1593. Most přes nehluboký a nepříliš široký 
kanál postavila japonská komunita, aby usnadnila přístup do čínské čtvrti na 
druhé straně. Most je krytý, poskytuje tak úkryt proti dešti i slunci. Na severní 
straně ve svatyni je možné přinášet obětiny soškám božstev vtělených do opic.  

   

Vstup do památek ve městě je řešen nákupem karty s pěti odtrhovacími kupóny, 
každý návštěvník si tak může zvolit, co chce vidět. I do mostu by se měl kupon 
odtrhnout, kdo však jen potřebuje projít a nezastavuje se příliš okatě uvnitř (třeba 
před svatyňkou), může projít zadarmo. My nejdříve obdivujeme most zvenku, 
zrovna se u něj fotí svatba. Škoda, že kanál je i v současném období dešťů téměř 
vyschlý, takže nevypadá příliš esteticky, je plný bahna a zapáchá. Rychle projdeme 
vnitřkem z čínské strany na japonskou a vyhneme se tak utržení kuponu.  
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A rovnou zůstáváme na této straně a první kupón ze vstupenky věnujeme za 
návštěvu tradičního domu obchodnické rodiny Phung Hung, který je vlastně 
takovým prototypem hoianského domu. Podobných domů se zde zachovalo dost a 
několik z nich je přístupných turistům, přestože potomci původních rodin zde stále 
bydlí. Malými dvířky vstupujeme do hlavní dvorany vysoké přes obě patra domu. 
Horní podlaží je neseno snad původními dřevěnými sloupy, na kterých jsou patrné 
značky po pravidelných záplavách v období dešťů. Se záplavami se počítá, dům je 
jim přizpůsoben. Pro vodu je průtočný dveřmi na protilehlých stranách, vybavení 
přízemí je včas vyneseno do bezpečného patra a lidé počítají s pravidelným úklidem 
po opadnutí záplavy, takže do dvou dnů je dům navrácen do původního stavu, kde 
by nikdo nehádal, že se zde před pár hodinami proháněly ryby.  

Procházíme si přízemí a dřevěnými schody se dostáváme do patra, když se cestou 
poodhrnutým závěsem přesvědčujeme, že dům je skutečně nastálo obydlen. O tom 
koneckonců svědčila i motorka odstavená v hale jako v garáži. V malé nenápadné 
místnosti za závěsem je skromné vybavení, umožňující rodině přežít otevírací 
hodiny v relativním soukromí (tedy těm členům, kteří momentálně nejsou zapojeni 
do businessu s turisty, neprodávají lístky ani suvenýry, nepodávají výklad).  

Z patra nahlížíme dolů do haly, kde nás už vystřídala jiná skupina návštěvníků. 
Zajdeme si i na balkón nad hlavní ulicí této části města a pozorujeme ruch pod 
námi, davy turistů i místních obyvatel, prodavačky ovoce, nosiče zásobující 
obchody.  

Procházíme japonským mostem zpět a asi hlavní turistickou ulicí se vydáváme 
směrem k tržnici vzdálené asi kilometr. Celá cesta je jedna velká atrakce – stojí zde 
další domy, které by stály za návštěvu, několik chrámů, kongregační síně (hned se 
k nim dostanu), restaurace, obchůdky se suvenýry. Paralelně vede z jedné strany 
nábřežní promenáda, z druhé podobná ulička, jen trochu civilnější. Všechny tři 
ulice a několik jejich spojnic jsou centrem starého Hoi Anu.  

V Hoi Anu žila dříve početná čínská menšina, která měla k Vietnamcům přirozeně 
blíže, než jiné národy. Číňané se živili hlavně obchodem a potřebovali navzájem 
mezi sebou udržovat kontakty a scházet se a radit nad obchodními i jinými 
záležitostmi. Celá čínská skupina se ještě dále dělila podle původu imigrantů na 
čchao-čouskou, chaj-nanskou, fu-ťienskou, hakkskou a kantonskou. Každá 
komunita si v Hoi Anu vystavěla vlastní shromažďovací síň své kongregace. A 
šestá síň sloužila všem dohromady.  

S tou síní je to jako s pagodou: nejedná se o síň v našem slova smyslu, ale o celý 
areál se zdobeným vnějším nádvořím, chrámem, pomocnými budovami po 
stranách, upraveným vnitřním dvorem a samotnou síní. Otevřené prostory zdobí 
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sochy, staré bonsaje netradičně docela velké (kolem dvou metrů, posazené napevno 
do velkých kamenných stolů), stromy a keře, záhony a samozřejmě oblíbené 
fontány.  

A přesně taková je i shromažďovací síň kantonských Číňanů, kterou navštěvujeme 
jako první. Krásný prostor oddělující hlavní budovy od ulice sice dlážděný, ale i tak 
se spoustou zeleně, tradičně barevný buddhistický chrámeček k modlitbám (od 
stropu visí zajímavé spirály z vonných tyčinek, ke kterým kdokoliv může připojit 
papírek s přáním a zapálit je na několik dnů či týdnů nepřetržitého postupného 
uhořívání – jen je třeba zaplatit za splnění přání patřičný poplateček), barevné 
sochy, fontánka se skotačícími draky a rybami. A nejhezčí velikánské sousoší 
propletených modrých draků s hadími těly chránících růžovou perlu velikosti 
gymnastického skákacího míče – nebo o ni bojujících?  

   

Oproti tomu je Muzeum kupecké keramiky v dalším z tradičních domů trochu 
nuda. Ovšem zajímavá je i samotná ulice s prodavači všeho možného, třeba 
podivné vietnamské sendviče vyráběné na místě, nebo rezavá kára s kotlem, 
kupodivu i v tom vedru chladným. Není divu, v ledu se v něm mrazí kovové ruličky, 
do nichž byla nalita ovocná šťáva sloužící hoiančanům místo zmrzliny. Cena? 5000 
dongů, 5 korun. Zastavujeme se (pro nás zbytečně dlouho) v obchodě s modely lodí 
za výjimečné nízké ceny, občas někdo koupí suvenýr.  

Končíme u tržiště, kde následuje rozchod. Tržiště buď už nežije, nebo ještě nežije, 
hlavní kamenná budova je poloprázdná, snad kvůli teplu. Hlavní obchody probíhají 
až za tržnicí na otevřeném pouličním trhu na nábřeží. Ryby, potraviny, ovoce, 
sladkosti, to je hlavní sortiment. Nás nejvíc zajímá durian, už několik dní se po 
něm neúspěšně díváme. Až tady uspějeme, i když jen u jedné trhovkyně, která 
nemá ani na stánek. Své duriany má poházené po zemi jen tak bez ladu a skladu. 
Cenu sice jakoby stanovuje podle váhy, ovšem nakonec je to stejně cena dohodou, 
takže ta váha je jen orientační. Nám se zdá celý několikakilový plod zbytečně velký, 
nicméně prodavačka nezaváhá, popadne velké nůžky a těmi za cenu značného úsilí 
durian rozpůlí a prodá nám jen půlku, za 50 korun, tedy na místní poměry docela 
drahá záležitost. Na druhou stranu je durian tak sytý, že by nám ta půlka skoro 
stačila k večeři, kdyby nám Petr neslíbil na večer rybí restauraci. Takto se zbytek 
rodiny šetří a odnesu to já – musím dojídat zbytek a jsem nacpaný k prasknutí. 
Tentokrát je durian takový nějaký mdlý, to v Malajsii nebo Indonésii byly mnohem 
aromatičtější (tedy smradlavější).  
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Část kolegů zůstává ve městě a je několik nás s Petrem jede našim autobusem až k 
moři, kde má vytipovanou menší obyčejnou, skoro lidovou restauraci s rybami a 
plody moře. Čekání na jídlo nám zkrátí zdatná obchodnice s tygřími mastmi, která 
oproti očekávání udělá několik obchodů. Výborně se najíme, vše je vynikající 
(poroučíme si olihně a krevetky v různých úpravách), vyhrávají grilované tygří 
krevety přes celý talíř. Zapíjíme místním pivem.  

Je už po desáté, několik kolegů by se rádo osvěžilo v moři, kráčíme tedy 
potemnělou pláží k hranici příboje, kolem nás světýlka kempujících domorodců. 
Strážíme oblečení koupajícím, kteří se obejdou i bez plavek. Při návratu do světla 
ulice nám místní lovci krabů chtějí předvést své umění, nějak se jim ale nedaří a 
krabi vyhrávají. Taxíkem za 30 korun (za čtyři lidi a asi 3,5km) se k půlnoci 
vracíme do hotelu. Na bazén je už zase pozdě. Spíme tu jen jednu noc, ani nijak 
nevybalujeme a jdeme rovnou spát.  

Vedení hotelu je vstřícné (a máme objednaný pozdní odjezd), takže si nemusíme 
balit kufry hned ráno a odjezd do My Sonu je tak poklidnější, kromě Zbyňka, který 
musí zkoušet oblek dovezený krejčím na skútru. Čeká nás cesta autobusem, 
krajina kolem se zdá být poněkud fádní, jen malebná rýžová políčka a občasný 
průjezd vesnicí jej zpestřují.  

   

*****  

My Son je hinduistický chrámový komplex, který se nachází ve středním Vietnamu. 
Počátky výstavby zdejších staveb spadají již do 4. století (většina staveb ze století 
osmého až desátého, království Čampa) a postupně přibývaly jak chrámy, tak 
množství dalších staveb jako stúp apod. Celá oblast byla důležitým kulturním 
centrem říše Čampa. Pozůstatky chrámových budov dnes tvoří důležitou součást 
vietnamských památek, přestože byly poškozeny během Války ve Vietnamu. V roce 
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1999 bylo My Son přijato na Seznam světového dědictví UNESCO.  

*****  

Po vystoupení z autobusu do nás přímo udeří žhavý vzduch, ač se to zdá nemožné, 
dnes bude teplo asi ještě nepříjemnější, než v předchozích dnech. Cesta ke slavným 
čampským věžím vede trochu do kopce, zato mezi vegetací, takže jsme alespoň 
místy kryti stínem stromů a keřů před pálícím sluncem. Areál čampských věží bývá 
významem přirovnáván k Angkoru či Boroboduru nebo thajské Ayutthayi, což se 
zdá být silně nadnesené. Možná svého času, rozhodně ne dnes, když ze 70 staveb 
zbylo s bídou 25. Těžko posoudit, za co vše může čas a co zničili naprosto 
nesmyslným bombardováním američtí vojáci v marné snaze porazit vietnamské 
partyzány. Bomby asi vedou.  

Hned u vstupu do areálu se prochází kolem zatravněného trychtýře s průměrem asi 
desetimetrovým (hloubka dva-tři metry) právě po jedné takové bombě. A celý areál 
je podobných kráterů plný, i mnohem větších. Stavby a věže byly zbudovány 
převážně z cihel, přestože do základů jsou často použity i kamenné bloky. Cihly 
zřejmě stavitelům přišly jako tvárnější materiál, snad i levnější, než opracovaný 
kámen. Červená barva budov se doplňuje se zeleným okolím a dnešní modrou 
oblohou. Je vidět, že okolní džungle je velice rozpínavá a musí být často 
umravňována s většími či menšími úspěchy. Na prostranství se jakž takž daří 
udržovat alespoň trávu, příroda naopak je úspěšnější na stěnách objektů, různých 
výstupcích a střechách, které jsou méně přístupné. Tam kralují keře a prozatím 
nízké stromky. Prý se tu kontinuálně musí provádět udržovací práce, aby vše znovu 
nezarostlo lesem, jako tolikrát v minulosti. A práce to je nekonečná, očištěný chrám 
nevydrží ani rok a už na něm znovu raší zárodky budoucí džungle.  

   

Věže jsou vlastně chrámečky vystavěné na umělých pahorcích, stále se s výškou 
zmenšujících, až na nejvyšší plošině stojí nevelká stavba s klenbovou střechou. 
Podobně či stejně vypadají všechny věže, jen velikostí a výzdobou se liší (té výzdoby 
se moc nezachovalo, i když pár reliéfů a soch se najde, často znázorňují oblíbené 
tanečnice). Areál je malebný, jistě má svou zajímavou historii právě v časech 
Čampského království, které úspěšně konkurovalo Khmerům, Vietům i Thajcům. 
Bohužel dnešní stav je jen připomínkou bývalé slávy a kdybych já osobně měl jeden 
bod z programu vyřadit, asi by to byl právě My Son. Možná i za cenu volného 
dopoledne stráveného u moře na docela ucházející hoianské pláži, což vypadá jako 
barbarství, ale je škoda být u moře a nevykoupat se (když nepočítám koupání z lodi 
v Halongu a kambodžské prodloužení, které se nás kvůli přesunu termínu přestalo 
týkat).  

V jedné ze zachovalejších a rekonstruovaných staveb je muzeum zachovalých soch 
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a reliéfů, které tu jsou lépe chráněny před rozmary počasí a možná i rozmary 
turistů. Je zde vystaveno i několik lingamů, mužských symbolů, některé uprostřed 
yoni, symbolu ženského. Lingamy jsou jak vidno oblíbené v celé Asii, od Thajska 
přes Vietnam až po Indii a Nepál, tam všude jsme je viděli a všude jsou uctívány a 
obloženy dary.  

   

Jinou cestou přes několik malých areálů a kolem trychtýřovitých kráterů po 
amerických bombách se pomalu individuálně vracíme k autobusu. Než se navzájem 
sejdeme, stihneme si v restauraci dát nějaké pití. V autobuse si konečně trochu 
dáchneme od toho hrozného vedra, klimatizace jede naplno. Přesto jsme ulepeni od 
potu a prachu, takže v Hoi Anu se nejdříve stavíme na hotelu dát se do pořádku 
pod sprchou. Až poté se znovu scházíme a necháme se odvézt ty tři kilometry do 
centra, kde jdou někteří hned po nákupech, větší půlka (matematici prominou) nás 
jde společně oběd.  

Petr nám vybral stylový podnik se sympatickou majitelkou, srazíme si stoly 
dohromady v otevřenější části pod stříškou spletenou z nějakých suchých listů, na 
které ovšem evidentně dál roste něco živého, co hustě spouští několikametrové 
tenké kořínky skoro až nad naše hlavy. Právě visící kořeny dávají jídelně netypický 
zajímavý vzhled. Bohužel podobně jako v Hospůdce na mýtince ani zde nejsou 
zřejmě na takové návaly zařízeni, protože příprava jídla trvá neobvykle dlouho a i 
mezi jednotlivými chody musíme chvíli čekat. Jídlo je ovšem samozřejmě výborné, 
takže si to tady v pohodě a klidu užíváme. Vynikající je místní specialita – další 
druh husté polívky, tentokrát s kousky masa, něco jiného, než tradiční Phó, ale 
podobně chutné.  

   

A problém je i s kávou. Dáváme si samozřejmě kávu vietnamskou, ta vyžaduje 
speciální filtrovací nádobky, kterých tady nemají dost pro tak početnou skupinu – 
je nás ohromujících deset osob. Nakonec se to nějak vyřeší a my můžeme sledovat 
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automatickou přípravu kávy před sebou na stolech. Do tlustostěnné skleničky asi 
decového obsahu se na dno nalije trochu sladkého kondenzovaného mléka, na 
sklenici se posadí plechová nádobka, která má místo dna jako filtr kulatou 
plechovou destičku s otvůrky, kterými neprojde mletá káva, ale voda ano. Na filtr 
se nasype čerstvě namletá káva a vše se zalije vařící vodou. Ta postupně protéká 
skrz kávu a filtr a za pět až deset minut je káva hotová. Vietnamská káva chutná 
docela silně po čokoládě sama o sobě, ve spojení se sladkým kondenzovaným 
mlíkem vzniká zvláštní nápoj chuťově něco mezi dobrým presem a čokoládou. 
Přestože sladký, chutná i nám, kteří kávu jinak nesladíme.  

Po obědě máme rozchod na utracení zbylých kupónů ze vstupenek do památek. 
Jeden jsme ušetřili včera večer, když jsme se do jednoho z chrámů dostali těsně 
před zavíračkou a nikdo už vstup nekontroloval. Utrácíme jej na Petrovo 
doporučení ve shromažďovacím sále fuťienských Číňanů, navštívíme ještě další 
chrám nebo shromažďovací síň (někdy se to těžko rozlišuje a anglické popisy občas 
chybějí).  

   

   

Poslední kupón věnujeme návštěvě soukromého domu, který zvenčí vypadá docela 
stylově a starobyle, samé tmavé dřevo. Vevnitř nás čeká zklamání, vlastně jen 
vstupní chodba je takto zajímavá, pak už nenásleduje celkem nic, jen pár prostor 
spíše soudobých a využívaných rodinou. Ve snaze objevit něco zajímavého 
prolézáme různými dveřmi, až se nám zdá, že jsme se ocitli na dvoře úplně jiného 
sousedního domu, kde se na nás koukají poněkud překvapeně, nicméně jim 
evidentně vůbec nevadíme a nechají nás šmejdit jako v televizním Prostřeno. Cítíme 
se poněkud trapně a rychle vycouváme zpět.  

Ještě poslední nákupy suvenýrů, tady je to nejvhodnější místo (kupujeme nějaké 
lakované obrázky a talířky) a už jdeme k autobusu a vyrážíme (se zastávkou v 
hotelu pro kufry) směr Danang. Jak se nám zpočátku zdál Hoi An poněkud 
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zvláštní, rychle jsme si na něj zvykli a staré centrum nás nadchlo. Strávili jsme tu 
času tak akorát, abychom viděli většinu toho zajímavého. Snad nám nic neuniklo.  

V Danangu nás ještě před odletem čeká Muzeum čampského sochařství. Vidíme 
zde zachovalejší a větší kousky, než v My Sonu, Petr jednotlivé exponáty dokáže 
zajímavě popsat a přiblížit, takže i když nejsme zrovna milovníky lapidárií, tak nám 
toto muzeum těsně před letištěm přijde jako zajímavé strávení času před odletem, 
které slouží také jako rezerva pro případ zácpy na silnicích. Jsme na dosah letiště, 
takže kdyby nás zdržel nějaký problém, tak bychom muzeum jednoduše vypustili. 
Protože máme dobrý čas, je lepší jej strávit v muzeu, než na letišti, kam se 
vydáváme hned po skončení prohlídky.  

Saigon 

Ho Či Minovo Město, dřívějším jménem Saigon je největším vietnamským městem. 
Nachází se na jihu země, nedaleko delty řeky Mekong, a v roce 2005 žilo v celé 
metropolitní oblasti 6,2 milionu obyvatel. V minulosti bylo město nazýváno též Prey 
Nokor, po dobytí jižní Kambodže Vietnamci v 16. století, bylo připojeno k Vietnamu s 
novým názvem Saigon. Dne 5. června 1862 byl vietnamský císař nucen podepsat 
první saigonskou smlouvu, což mj. znamenalo předání Saigonu Francii. Roku 1887 se 
stalo sídlem generálního guvernéra francouzské kolonie Kočinčína. Od roku 1955 byl 
Saigon hlavním městem jižního Vietnamu. Dobytím města severním Vietnamem 30. 
dubna 1975 byla ukončena vietnamská válka a město bylo pojmenováno po Ho Či 
Minovi, osvoboditeli severního Vietnamu z francouzského područí, na Ho Či Minovo 
Město.  

*****  

Hned po příletu nás překvapí jedna zvláštnost Saigonu, správně nyní Ho Či Minova 
města: letiště je součástí jedné z periférií a přímo do středu města se tak jede jen 
pár minut, a to i přes neuvěřitelné množství motorek, které jezdí přes celou šíři 
vozovky. Ve městě jich snad musí být miliony. To se ani nedá představit, to se musí 
zažít, popis ani třeba fotka nestačí, snad video. Na auto má málokdo, zvláště při 
dvousetprocentní dani, která se musí zaplatit, městská doprava je zbytečná, takže 
každý jezdí na motorce. Pro přecpané ulice je to výhodné, kdyby se jen desetina 
motorek nahradila auty, tak nastane totální kolaps dopravy, protože ta auta by se 
do ulic prostě nevešla. Motorka je pohyblivá, dostane se všude, takže se dá říci, že 
je to vlastně ideální stav.  

  

K hotelu Elios přijedeme tak, že jej máme po levé straně a musíme tedy přes cestu 
a přes ten divoký provoz. I když už s tím máme zkušenosti a určitě bychom to 
zvládli i se zavazadly, hoteloví nosiči s baterkami nám pomáhají na chvíli zpomalit 
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dopravu, abychom komfortně přešli. Dnes už se nikam nechystáme, jen se 
necháme zavést Petrem do jedné z bočních uliček a doporučit si restauraci. 
Zvláštností vynucenou okolnostmi je, že otevřená kuchyně (můžeme sledovat 
přípravu) je na druhé straně uličky a jídlo se nosí přes ulici.  

  

Po návratu na hotel zjišťujeme, že na ráno nemáme dostatečnou zásobu vody, takže 
vyrážím ještě sám do obchůdku hned vedle vchodu do hotelu. Dokud jsme chodili 
spolu jako celá rodina, tak to ani nebylo tak patrné, ale s postupujícím soumrakem 
se na ulici kolem hotelů objevily mladé Vietnamky, namalované a v minisukních, 
čekající na cizince. Teď, když z hotelu vycházím sám, nestihnu ani sejít z 
hotelových schodů a už přichází první nabídka „na přátelství a zábavu“. Dělám, že 
neslyším, stahuji hlavu mezi ramena a schovávám se do obchodu. Kupuji vodu a 
jedním dlouhým přískokem mizím v bezpečí hotelu.  

Ráno vyjíždíme autobusem asi 60 km od města, do míst, kde operoval za americko-
vietnamské války Vietcong a zle Američanům zatápěl. K proniknutí do týlu 
amerických jednotek využíval síť tunelů, z nichž se část zachovala v oblasti Cu Chi. 
Cestou kromě již známých scenérií projíždíme snad čtvrt hodiny rozsáhlým 
kaučukovníkovým lesem. Necháváme si zastavit a prohlížíme nekonečnou plantáž 
vysokých štíhlých stromů, z nichž každý je obtočený spirálovým zářezem končícím 
na spodní straně nad drátem přidělanou mističkou. Zářez je před (častým) deštěm 
chráněn plastovými barevnými pásky, které odvádějí stékající vodu pár centimetrů 
mimo kmen, takže do mističek stéká čistá kaučuková hmota neředěná deštěm. 
Kaučuková šťáva vypadá na první pohled jako mléko, samozřejmě je však mnohem 
hustší. Dokonce občas čůrek ztuhne ještě před mističkou a visí tak jako bílá 
trenýrková guma ze zářezu.  
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U zastávky sedí řezbář a vyřezává z kaučukového dřeva figurky, které na místě 
prodává. Kaučukovník je tvárný a měkký, zpracovává se velice dobře a většina 
dřevěných suvenýrů z Vietnamu je právě z kaučukovníku. Neodoláme a kupujeme 
jednoho vodního buvola, řezbář ještě pár údery dláta do břicha zvířete vysekne 
monogram a buvol je náš.  

Celý areál Cu Chi berou Vietnamci velice vážně, je to pro ně dosud živá část jejich 
historie. Proto je zde vše pojato tak trochu velkolepě a skoro pompézně, což nijak 
neumenšuje to, co je zde k vidění. Přestože sem vede nenápadná obyčejná cesta, 
kterou přijíždějí hlavně turisté a netroufám si říct, zda vůbec pokračuje dále, z 
parkoviště není možné ji jednoduše přejít, a přestože jsme neviděli projet ani jedno 
auto, musíme dlouhým a širokým podchodem. Možná to je i kvůli kontrole 
vstupenek, areál je rozlehlý a toto je dobrý způsob, jak zkontrolovat, zda všichni 
platili.  

Začátek ještě příliš nenapovídá, jak nám to tu bude připadat zajímavé, spíše 
naopak. Za tunelem jsou turisté rozděleni do skupin a každá je poslána do svého 
vojenského stanu-hangáru nad místností zahloubenou částečně do země. Na 
lavicích musíme povinně sledovat film o válce a hrdinném vietnamském lidu, který 
není nijak invenční a u kterého se prostě nudíme. Pak se nás ovšem ujme průvodce 
v zeleném stejnokroji napodobujícím uniformu a teprve teď to začne být zajímavé.  

Zajdeme po úzkém chodníčku do listnatého lesa a pro jistotu vedle cesty je ukázka 
jedné z pastí, kterými partyzáni Vietcongu znepříjemňovali život americkým 
vojákům: asi metr dlouhá, půl široká a necelé dva metry hluboká díra, kde se 
uprostřed na čepu volně může otáčet deska pokrytá z vrchní strany trávou, ze 
spodní dvaceticentimetrovými hřeby. Pokud někdo, kdo o pasti neví, stoupne na 
kraj desky, propadne se dolů, kde se nabodne na další hřeby a hned dostane 
svrchu ránu hřeby ze spodní strany zhoupnutého víka. Nepříjemné.  

Ovšem nic to není proti následující ukázce, černé můře Američanů. Seskupíme se 
dokola kolem země pokryté spadaným listím. Zdánlivě nic neobvyklého, náš 
průvodce však ví, kam sáhnout: odhrne nohou listí a objeví se poklop kryjící vstup 
do obávaných tunelů. Víc než 30x20cm určitě nemá. Na dně zakryté díry je 
miniaturní vstup do tunelu, kam se musí spustit nohama napřed. Okraje díry jsou 
zpevněny, poklop pasuje poměrně těsně, takže když o něm někdo neví, může tudy 
chodit několikrát denně a vůbec nic nebude tušit. Právě takto se Vietnamci 
dostávali Američanům za záda, vystrčili jen ruku s granátem, hodili a zmizeli. A 
Američani vůbec netušili, co se děje, odkud ten atak přišel.  

A Vietnamec v uniformě hned vše předvede. Zvedne víko, spustí se nohama napřed 
do otvoru se vzpaženýma rukama, v nichž drží poklop posypaný listím. Vsune se 
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dovnitř, víko přiklopí na místo a najednou vstup do tunelu zmizí. Nevidět to na 
vlastní oči, tak nevěříme. Někdo se sice ještě snaží zvýšit iluzi přisunutím dalších 
listů, to je však naprosto zbytečně, poklop je prostě i bez toho neviditelný. Až dokud 
se opět nezvedne a průvodce se vytáhne zpět k nám nahoru. Přichází naše chvíle, 
můžeme si vše vyzkoušet sami na vlastní kůži.  

A není to nic moc extra příjemného. Díra je úzká, temná a špinavá. Člověk 
nevietnamských rozměrů se do ní tak tak vejde, uvnitř je samozřejmě ještě větší 
vedro, než na povrchu. Chce to také trochu cviku, třeba ruce musí být opravdu 
zvednuty nahoru, jinak se ramena otvorem neprotáhnou. Když se pak nade mnou 
zaklapne víko, ocitám se sám v těsném prostoru v naprosté temnotě, potůčky potu 
se ze mne jen řinou a z dvířek nade mnou padá prach a zbytky zetlelých listů, 
docela začínám chápat pocity klaustrofobiků. A vtáhnout se do samotného tunelu 
je nemožné, to dokážou jen útlí Vietnamci...  

Nahoře je veseleji – někdo si stoupá na víko a čeká, kdy se začnu dobývat ven. 
Naštěstí mám dost vzduchu, takže v klídku počkám, až je to tam nahoře přestane 
bavit a vylézám, aby si vše mohli vyzkoušet na vlastní kůži i ostatní – tedy ti, co 
chtějí. Nakonec se do díry nasouká asi polovina z nás, zbytek o to buď nestojí, nebo 
se dokonce do úzkého otvoru jednoduše nevejde – ani ne tak třeba kvůli tloušťce, 
nikdo tlustý mezi námi není, ale pořádný Čech, bez pár centimetrů dvoumetrový, 
nemá jednoduše šanci.  

   

   

Průvodce nás vede dál a ukazuje nám další varianty vstupu do systému tunelů, 
třeba v nenápadných dírách po vyvrácených stromech nebo mezi kořeny stromů. 
Máme možnost si vyzkoušet křižovatku tunelů v kruhové díře připomínající 
vyschlou studnu. Vidíme pozůstatek amerických zákopů. Cesta pokračuje modelem 
partyzánského tábora s figurínami odpočívajících vietcongčiků, procházíme kolem 
termitišť s kamuflovaným odvětráváním podzemních kuchyní (ty jsou ve 

Page 66 of 72Vietnam 2012

12.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



skutečnosti jinde a kouř je veden tunýlkem právě do mraveniště – topilo se jen za 
ranních mlh, aby kouřící hromada nebyla nápadná).  

Několik zahloubených stanovišť krytých celtovými střechami představuje různé 
aspekty života partyzánů. Jeden takovýto vojenský stan ukazuje na modelech a 
figurínách právě kuchyni, vybavení je zřejmě originální, některé nově dodělané 
části jsou pohyblivé a figuríny tak ukazují reálné činnosti. Podobně stan s výrobou 
zbraní a rozebíráním americký bomb a min, tady se hýbou asi všechny figuríny.  

Až krutě působí výstava pastí číhajících na Američany. Většinou se jedná o 
nášlapné systémy na chodnících, kde neopatrný krok znamená propadnutí do země 
za současného spuštění bodného mechanismu, něco na způsob první pasti naší 
trasy, ale v desítkách různých variant. Všechny mají jedno společné – oběť je 
probodnuta systémem dlouhých hřebů buď celá, nebo aspoň její dolní končetiny. 
Výjimkou ze systémů nášlapných je ochrana vstupu do domu, kdy neopatrný 
pohyb spustí ze stropu opět ohřebíkovanou konstrukci, která vlastní vahou z 
útočníka udělá přišpendlený exemplář do sbírky obětí. Vše se jeví krutě a neeticky 
až do okamžiku, kdy si uvědomíme, že se tak vlastně domácí obyvatelstvo brání 
cizím okupantům, mnohem lépe vyzbrojeným a rozhodně nejednajícím s domorodci 
v rukavičkách. V tomto partyzánském způsobu boje proti mnohem silnějšímu 
nepříteli mají Vietnamci tisícileté zkušenosti.  

A že byli místní obyvatelé docela úspěšní, dokládá vrak amerického tanku, do 
kterého si každý může vlézt a vyfotit se třeba na jeho věži. Největší zájem o fotku je 
mezi Japonci.  

Na konci areálu máme chvíli odpočinku u bufetu a prodejny se suvenýry (povedené 
jsou ruční výrobky z plechovek od nápojů, počínaje modely aut a vrtulníků, konče 
basketbalovou kšiltovkou). Zájemci si mohou vyzkoušet střelbu z dobových 
amerických zbraní, minimum je 10 ran za ne úplně nízkou cenu, takže se většinou 
domluví dvojice či trojice na společném nákupu střeliva. Ve střelnici jsou zvyklí, 
takže je výměna střelců po pár ranách nepřekvapí. Klapky na uši jsou nezbytností.  

   

Největší atrakce je připravena na závěr prohlídky. Pro turisty tu připravili jeden z 
tunelů. Není sice tak úzký, jako byly originály, tam by se jim turisti nevešli, bylo 
nutno jej trochu rozšířit a osvětlit, přesto to docela dobrou představu dá. 
Stometrový tunel je rozdělen na dvacetimetrové úseky, na konci každého je možné 
vylézt na povrch a nepokračovat. Další úsek je totiž pokaždé o něco užší, nižší, 
méně osvětlený a členitější do stran i do výškových rozdílů. První úsek je největší 
pohoda, poslední se blíží reálným tunelům partyzánským.  

Ovšem už ten první „pohodový“ úsek není žádné leháro. Musíme jít předkloněni a 
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pokrčenými koleny. Ještě je tu dost světla, abychom viděli svého předchůdce, na 
focení nebo kameru to už téměř nestačí (a blesk zase tunel zbavuje kouzla). Je tu 
horko, špatně se dýchá, třeme hlavou a zády o strop. Máme pocit, asi oprávněný, že 
v tak úzkém prostoru bychom se neotočili a zbývá jen cesta vpřed, kde nevíme, co 
nás čeká. Dost lidí tak raději při první možnosti po dvaceti metrech chodbu 
opouští, pro představu jim to stačilo. Ostatně cedule u vstupu do podzemí varovala 
a vypočítávala řadu omezení, která by neměli lidé podceňovat a raději si cestu 
tunelem odpustit nebo ji včas přerušit.  

Dalších dvacet metrů je jen o něco stísněnější variantou, ovšem třetí úsek (kromě 
dalšího zmenšení průřezu) ubírá na světle a místo rovné podlahy přibývají schody 
nahoru a dolů. Už jdeme kačecím pochodem – v dřepu, jak při tělocviku, jen ve 
tmě, lokty a hlavou narážíme do stěn. Tečou z nás čůrky potu, které všudypřítomný 
prach okamžitě barví na černo. Chlapi nad 180 cm mají potíže se vůbec vejít.  

Předposlední úsek už vše žene do extrémů. V jeho půlce se musíme vydrápat na asi 
jeden a půl metru vysoký schod, nad kterým už se nedostaneme ani do toho dřepu, 
pokračuje se po čtyřech, na kolenech a rukách. Kolem je místy naprostá tma a 
plazíme se poslepu. Vážně přemýšlím, zda se pouštět i do posledního úseku, nebo 
překonat hrdost a vzdát to. Z odřených kolen mně začíná téct krev. Jen když vidím 
ostatní, že také nevzdávají, tak nacházím morální sílu cestu dokončit.  

Poslední úsek je trápení. Klesáme místy až na lokty, zadkem dřeme o strop. 
Nevidíme, orientujeme se hlavně pocitově. Nemáme na sobě nit suchou, dýcháme s 
obtížemi a jedeme na kyslíkový dluh. Jsme špinaví a končetiny máme většinou 
různě odřené. Přes terénní zlom ke konci lezeme téměř po břiše. Těšíme se na ono 
světýlko na konci tunelu, ten se však kroutí, takže světýlko dlouho nepřichází. 
Těch dvacet metrů je najednou opravdu hodně dlouhých. Nakonec vítězíme a 
špinaví vylézáme na čistý vzduch, kde je najednou i těch 35 stupňů příjemných. A 
nejdivnější je, že náš Vietnamce (pravda, je proti nám skutečně drobný), se vrací do 
tunelu nikoliv po čtyřech nebo v dřepu, ale jen zlomený v pase do předklonu 
tunelem přímo běží. Jak se tam jen může vejít? A proč není špinavý?  

  

Na konci cesty jsme za naši námahu odměněni. Sedíme v částečně do země 
zapuštěném stanu na lavicích a z vedlejší kuchyňky nám nosí výborný horký čaj 
(kouř z kamen vychází na povrch o dvacet metrů dál termitištěm). Na stole máme 
mističky se sladkými bramborami (po zážitcích, které máme za sebou, ani 
nerozlišujeme, zda jíme batáty, jamy či maniok), které takto uvařené a posypané 
drcenými oříšky chutnají výborně.  

Celý areál tunelů Cu Chi je až nečekaně zajímavý a ke konci i adrenalinový. 
Nečekaně se z návštěvy stává další z vrcholů zájezdu. Občas na internetu se k 
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tomuto místu zejména mladší cestovatelé stavějí s despektem, hlavně kvůli všudy 
vykukující ideologii, ale člověk se Vietnamcům nemůže divit. Asi by tunely měly být 
povinnou zastávkou všech návštěvníků když už ne obecně Vietnamu, tak alespoň 
Saigonu minimálně.  

Cestou zpět do HCMC (Ho Či Min City) se stavíme na pár chvil ve zvláštním 
kaodaistickém chrámu.  

*****  

Kaodaismus je relativně nové, synkretické monoteistické náboženství, jehož 
základní principy vytvořil jihovietnamský úředník francouzské koloniální správy Ngo 
Van Chieu v roce 1926. Tento rok je považován za oficiální rok vzniku. Na počátku 
nového učení byla řada zjevení při spiritistických seancích, při nichž Chieu 
komunikoval s duchy - duch jménem Cao Dai, reprezentující universální božskou 
podstatu, mu od r. 1919 postupně přinášel své poselství. Duch Cao Dai je v 
kaodaistických chrámech zastoupen symbolem vševidoucího božského oka. 
Nejsvětější chrám náboženství stojí v provincii Tay Ninh v jižním Vietnamu.  

Podle kaodaistického mýtu o stvoření, předtím, než existoval Bůh, bylo zde Tao, 
bezejmenný, beztvarý, neměnný, věčný zdroj. Potom nastal Velký třesk, který dal 
vzniknout Bohu (emanace). Vesmír v tu chvíli ještě nemohl být zformován a aby se 
tak stalo, Bůh stvořil Jin a jang. Převzal moc nad jangem a oddělil ze sebe část, aby 
stvořil Bohyni; aby ovládala jin. V přítomnosti jinu a jangu se zhmotnil vesmír. 
Bohyně je doslova matkou nesčetného množství věcí ve vesmíru.  

Kaodaisté neuctívají pouze Boha Otce, ale také Svatou Matku, která je nazývána 
doslova Matka Buddha. Důležitost a role Boha je vyšší než Matky Buddhy. Navíc, 
Matka Buddha - stejně jako všichni buddhové - je součástí jangu, takže je to muž. Jin 
je ženská strana a Matka Buddha na Jin dohlíží, ale není jeho součástí. Bůh je 
symbolizován Vševidoucím okem, konkrétně levým, protože Jang je levá strana a 
Bůh je pánem Jangu. Existuje 36 sfér nebe a 72 planet nesoucích inteligentní život, 
přičemž číslo 1 je nejblíže nebi a 72 nejblíže peklu. Země je číslo 68. Dá se říci, že ani 
ten nejposlednější obyvatel planety 67 by neměnil s králem na planetě 68, atd.  

Ačkoliv různé kaodaistické sekty tvrdí, že obdržely sdělení od různých 
duchovních bytostí, Svatá Stolice jich uznává podstatně méně. Uvnitř Svaté 
Stolice je malba znázorňující Tři Světce podepisující smlouvu mezi Bohem a 
lidstvem. Zleva doprava jsou to Sunjatsen, Victor Hugo a Nguyen Binh 
Khiem. Dalšími světci jsou Buddha, Ježíš, Mohamed, Shakespeare, Johanka 
z Arku a Napoleon. Vedle světců existuje kolem 70 svatých duchů, kteří 
zahrnují amerického otce zakladatele Thomase Jeffersona, britského 
premiéra Winstona Churchilla, ruského revolucionáře Lenina, dále jsou mezi 
nimi i Descartes, Louis Pasteur, Lev Tolstoj, čínský básník Li Po a další.  

*****  

Saigonský chrám je trochu divný: v přízemí je něco jako garáž a až v patře 
přicházíme do velmi kýčovitého prostoru, nasvětleného speciálně pro nás 
barevnými neonovými trubicemi. Všude hýří barvy a z oltáře nás hlídá Boží oko. Na 
obraze Victor Hugo píše o Bohu, lidství, lásce a spravedlnosti, hlídá ho Sunjatsen. 
Nevíme, co si o tom myslet a zda je to vše myšleno váženě. Ale asi ano, když 
náboženství nalákalo tři miliony příznivců.  
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Na obědě se stavujeme až u hotelu v restauraci s kuchyní přes ulici, kterou už 
známe ze včerejška, jsme líní hledat něco jiného. Chvíle relaxujeme a odpoledne se 
vydáváme na prohlídku centra města. Necháváme se z autobusu vysadit u Paláce 
sjednocení (bývalý Prezidentský palác). Kvazimodernistická funkcionalistická 
budova z šedesátých let za členitou fasádou skrývá skutečnost, že je budována v 
podstatě jako kryt schopný uchránit její obyvatele před raketovým útokem.  

V jednom ze sálů zde byla podepsána smlouva o sjednocení Vietnamu, proto celý 
komplex slouží jako památník a většina místností je zachována v původním stavu. 
Celkově místu ale úplně chybí jakákoliv atmosféra. Sterilní chodby, sály, schodiště. 
Nejzajímavější na prohlídce pro nás je vystoupení Petra, který se jako průvodce v 
největším sále (rudá vlajka, srpy a kladiva, Ho Či Minova fotka) chápe odloženého 
mikrofonu, a když zjistí, že je zapojený, tak místo výkladu zapěje „Na Pankráci, na 
malým vršíčku“. Delegace ostatních zemí jsou tak překvapeny, že si nikdo 
netroufne protestovat kvůli narušení kožené vážnosti sálu. Petr totiž měl několik 
prvních dní zájezdu hodinky nastaveny o 4 minuty pozadu a podle nás všech chodil 
všude o tři minuty pozdě (což si nemyslel). A za pozdní příchod jsme si smluvili 
sankci – veřejné zapětí písně, což nikdo až na Petra nesplnil. Petr si vybral opravdu 
stylové místo…  

Na střeše paláce aspoň trochu zaujal americký vojenský vrtulník, kterým prý běžně 
lítali představitelé Vietnamu těch dob, v suterénu zase velitelské stanoviště 
využívané za války. Jinak nic moc, kdybychom palác vynechali, o moc bychom 
nepřišli. Ale máme čas, takže jsme jej využili takto. Pěšky se přesouváme do 
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koloniálního centra města ke katedrále Notre Dame a vedlejší Hlavní poště. Pro 
Vietnamce to jsou stavby hodně netypické, ale pro nás zase nic neobvyklého, takže 
nijak závratně nadšeni nejsme. Snad jen stylové telefonní kabinky na poště bodují 
(z místí telefonní karty se dá volat mnohem levněji, než přes mobil, takže kabinky 
jsou plné).  

   

A kolem radnice a divadla (vše pořád odkazuje na Francouze) se dostáváme k 
typičtějšímu místu, velké kryté tržnici Benh Tranh. Tady dostáváme rozchod, k 
hotelu je jednoduchá cesta, každý trefí. Část z nás ovšem chce vidět noční Saígon z 
vyhlídky na největším místním mrakodrapu, domlouváme si tedy sraz asi za 
hodinu. Tržnice je obrovská a má dvě volně se prolínající části. Ta zajímavější 
nabízí stánky s ovocem a vůbec potraviny (dost místa zabírá prodej kávy), druhá je 
podobná naším známým vietnamským tržnicím s oblečením. Projdeme obě části a 
nečekaně na přání dětí i nakupujeme – elegantní šaty a tričko, které tu nosí mládež 
a je evidentně hodně oblíbené: v applovském stylu má na hrudi nápis „I (srdce) 
iPhó“, který parafrázuje známé applí produkty a trochu je shazuje tím, že nositel 
místo nich miluje vietnamskou polívku.  

Setmělo se jednak večerem, jednak blížící se bouřkou. Spěcháme s naší malou 
skupinkou k elegantnímu, nejvyššímu vietnamskému mrakodrapu Bitexco 
Financial Toner (262,5m). Stihneme to sice za sucha, ale už za silného větru. 
Vstupenka na vyhlídku je nekřesťansky drahá, ale s tím počítáme a jsme smířeni. 
Stylový výtah nás vyveze až na vyhlídku ve 49. patře, 178 metrů nad zemí, odkud 
máme barevný večerní Saigon jako na dlani. Přestože venku bouří a skleněné stěny 
bičují kapky silné bouřky, na vyhlídce to není takřka patrné a ve výhledu nás to 
neomezuje. Jen je škoda, že tu nemají aspoň kousek se skleněnou podlahou, jak to 
bývá časté u jiných vyhlídkových míst.  

  

Pomalou procházkou se zastávkou na večeři se vracíme do hotelu, náš pobyt ve 
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Vietnamu se chýlí ke konci. Ráno se sbalíme a po snídani míříme na blízké letiště, 
kde nás čeká krátký přelet do Kambodži.  
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