
MRAVENISKO MOTORIEK
Niet azda lepšej voľby, ako vkročiť do Vietnamu cez Hočimino-
vo mesto, v minulosti zvané Sajgon. Okrem kultúrnych a his-
torických skvostov určite každého zaskočí obrovským počtom 
motoriek. Ich počet odhadujú na neuveriteľné tri milióny. Prejsť 
na druhú stranu cesty je preto pre cudzinca skúška nervov. „Na 
zelenú pre chodcov by ste čakali márne. Základné pravidlo na 
našich cestách znie: žiadne pravidlá neexistujú. Do cesty mu-
síte vstúpiť pomaly a nikdy necúvať,“ upozorňuje sprievodca 
Long. „Ak nespanikárite, všetky vozidlá vás obtečú a vy bez-

pečne prejdete na opačnú stranu,“ vysvetľuje. To je však len 
prvé z množstva vietnamských špecifík. Ďalšie nájdete takmer 
na každom trhu. Miestni predavači totiž stavili na tradície, ku 
ktorým patrí aj domáca pálenka. Nie však hocijaká, ale s ha-
dom alebo s inou potvorou vo fľaši. Vyberiete si kobru alebo 
dáte prednosť škorpiónovi? Mimochodom, hadie reštaurácie sú 
vo Vietname stále veľmi populárne. Stačí si vybrať toho, ktorý 
vám je najsympatickejší, a kuchár vám ho rád pripraví na aký-
koľvek spôsob. Najvyhľadávanejšie podniky tohto druhu nájde-
te na severe Vietnamu, v okolí hlavného mesta Hanoj.

Krajina
kontrastov

 VIETNAM

Patrí medzi najväčších vývozcov kávy a ryže na svete, no mnohí ho 
stále považujú za banánovú republiku. Pritom o banány vo Vietname 
veru veľký záujem nie je. Krajina s 80 miliónmi obyvateľov však má čo 
ponúknuť svetu a dokázala vyťažiť aj z pozostatkov občianskej vojny.
Autor: Michal Rybanský, Foto: autor a ICS
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KRÁĽOVSTVO SMARAGDOV
Oveľa viac a zároveň chutnejších špecia-
lít môžete ochutnať na niektorej z dreve-
ných lodí v jednom z najnavštevovanej-
ších miest krajiny, Halong Bay. Nemusíte 
byť ani boháč, aby ste si jednu z približ-
ne štyroch stoviek lodí aj s posádkou ob-
jednali iba pre seba. Stačí vedieť zjed-
návať a smaragdové vody zálivu budú 
len vaše. Prvou zastávkou počas plavby 
je už tradične niektorá z množstva jas-
kýň v útrobách majestátnych vápenco-
vých homolí. Do jednej takej sme vošli aj 
my. „Objavil ju v roku 1993 neznámy ry-
bár, ktorý sa snažil zachrániť si holý ži-
vot pred tajfúnom. Pre verejnosť jaskyňu 
otvorili o šesť rokov neskôr a je to na-
ozaj skvelé,“ rozhovoril sa kapitán Thu. 
Nie je to však obyčajná jaskyňa. Fareb-
né osvetlenie jej dalo moderný nádych 
a možno aj preto dostala prezývku bož-
ská. Po jej prehliadke nás už na lodi ča-
kal kráľovský obed. Útulná reštaurácia 
v podpalubí, výber vín rôznych sveto-
vých značiek a hostina so štyrmi chod-
mi každého určite na dlhší čas pripútajú 
k stolu. Veď komu by sa chcelo odísť od 
pochúťok od výmyslu sveta. Kráľovské 
krevety, kalmáre, plnené kraby a rybie 
špeciality sa doslova pohrajú s chuťový-
mi pohárikmi. A aby boli všetky zmys-
ly nasýtené, z okna pozorujete rybárske 
dedinky a prekrásne vápencové útesy. 
Halong Bay je oáza pokoja, ktorú roz-
hodne musíte navštíviť.

PLÁŽOVÁ TURISTIKA
Vietnamci ešte stále len objavujú výhody 
cestovného ruchu. Napriek tomu najmä 
na pobreží začínajú rásť hotely, ktoré spl-
nia požiadavky aj tých najnáročnejších. 
Čoraz populárnejšia začína byť aj plážo-

vá turistika za ceny, ktoré si môže dovo-
liť takmer každý. „Medzi najobľúbenejšie 
rezorty patrí Hoi An, Phan Thiet a Nha 
Trang. Turisti si okrem pokojného a tep-
lého mora pochvaľujú najmä množstvo 
rôznych aktivít vrátane surfovania po pie-
sočných dunách,“ hovorí recepčná Mai. 
Keď k tomu pripočítate nádhernú prí-
rodu, bohatú históriu a kultúru a ochu-
títe špecialitami s prvkami francúzskej 
kuchyne, dostanete dovolenku, ktorá za-
pôsobí na všetky zmysly.

NA STRAČEJ NÔŽKE
Niečo podobné platí aj o severe Vietna-
mu, konkrétne o regiónoch Sapa a Hoa 
Binh. Práve tieto si určite získajú kaž-
dého milovníka prírody. Stovky metrov 
vysoké skalné bralá a pod nimi sýtoze-
lené ryžové polia s hrbiacimi sa roľník-
mi. Tropická vegetácia s ovocím a so ze-
leninou od výmyslu sveta, domčeky na 
stračej nôžke a vnútri priateľskí ľudia, 
ktorí by sa pre vás rozdali. Kto raz navští-
vil tamojší vidiek, chce sa tam opäť vrá-
tiť. Hornatá oblasť západne od Hanoja je 

domovom etnika Muong. Ich osada na 
prvý pohľad vyzerala ospalo, no opak je 
pravda. „Sú len schovaní a čakajú na tu-
ristov. V minulosti žili títo ľudia blízko 
lesov, kde na nich útočili divé zvieratá. 
Preto si stavali príbytky na pilieroch,“ pri-
vítala nás mladá učiteľka Linh. „Bolo to 
bezpečné a okrem toho, v klietke pod do-
mom sme mohli chovať dobytok. Dnes to 
už nerobíme a v dome máme aspoň me-
nej smradu,“ dodala so šibalským úsme-
vom. Pokrok, napriek tomu, dorazil aj 
sem. Nebolo hádam domu, ak to vôbec 
možno nazvať takto, ktorý by nezdobil 
satelit. Zato postele či toaletu by ste vnút-
ri hľadali márne. Jednoducho exotika 
vhodná obdivu turistov. Z každej chyže 
pokrikujú deti, ktorých úlohou je dotiah-
nuť domov cudzinca a nepustiť ho dovte-
dy, kým si nekúpi nejakú podomácky vy-
robenú drobnosť. Na strane druhej je to 
ideálny spôsob, ako sa dozvedieť o spô-
sobe života domorodcov čo najviac. Na-
priek rastúcemu počtu turistov je však 
hlavným zdrojom ich príjmu stále chov 
dobytka a pestovanie ryže. Tradičné kro-
je nosia už len staré ženy, ktoré sú za 
normálnych okolností najväčšou atrak-
ciou ospalej dediny. Teda, ak práve nena-
trafíte na pravú vidiecku svadbu.

SVADBA PO VIETNAMSKY
Na prvý pohľad sa nám zdalo, že ide 
o poslednú rozlúčku s nebohým. Dô-
vodom je zrejme fakt, že tance tu začí-
najú byť populárne až po požití. Niekoľ-
ko znudených dedinčanov si však aspoň 
vychutnávalo karaoke v podaní miest-
nej speváčky. Ostatní sa znudene poze-
rali alebo popíjali ryžové vínko. Keďže 
naša návšteva neunikla pozornosti otca 
nevesty, ihneď sme sa stali VIP hosťami. 
„Dievča sa musí naučiť dobre tkať a samo 
si zhotoviť svadobné šaty. Je to dôleži-
té, pretože bez toho sa nevydá,“ prezra-
dil nám útly pán Tho. Usadil nás na zem 
a ponúkol niekoľkými dobrotami, kto-
ré nám vykrútili ústa. Našťastie, v tom 

Sadenie ryže
v Sapa

V Hočiminovom meste sú viac 
ako 3 milióny motoriek



šťastia. Dedinská svadba sa tým ani zďa-
leka nekončí, naopak, popíjanie trvá as-
poň dva dni. Niektorým však z vínka oťa-
žejú nohy a pred ďalším kolom si musia 
trochu oddýchnuť. Poviem vám, vyjsť po 
schodoch do domu dá zabrať aj bez opi-
ce na ramenách. Nuž, ale ľudia v horách 
majú nárok na viac pokusov. Napokon, 
môžu si to dovoliť, pretože čas pre nich 
nehrá vôbec žiadnu úlohu.

BÁJNE TUNELY
Vietnam ešte aj po desaťročiach stále dý-
cha odkazom občianskej vojny. Tá úpl-
ne zmenila charakter krajiny a preslávila 
jej obyvateľov ako nebojácnych bojovní-
kov, ktorým nechýba vynaliezavosť. Túto 
povesť si získali najmä vďaka dômysel-
nej sieti podzemných tunelov, ktoré boli 
dlhé až 250 kilometrov. Nachádzajú sa 
v nenápadnej dedinke Cu Chi, približne 
dve hodiny cesty od Hočiminovho mes-

Vietnam v skratke:
● Počet obyvateľov: 90,5 milióna 

(odhad k roku 2011)
● Hlavné mesto: Hanoj
● Rozloha: 331 698 km2

● Mena: vietnamský dong (VND)
● Náboženstvo: budhizmus

(62 %), kresťanstvo, taoizmus
● Jazyky: vietnamčina, čínština, 

khmérčina
● Časový posun: +5 hodín
● Víza: áno

vošla do miestnosti krásna žena v ru-
žových hodvábnych šatách. Tak toto je 
ona. Manžela si našla bez problémov, na-
priek tomu, že šaty si netkala sama. Mla-
dí chcú byť moderní aj v horách, a tak 
sa tradície snaží udržať pri živote aspoň 
staršia generácia. Nesmeli chýbať, na 
miestne pomery, tie najlepšie pochúťky 
a, samozrejme, ryžová pálenka. Stôl sa 
pod dobrotami doslova prehýbal, teda, 
keby tam nejaký mali. Všetko sa servíro-
valo na dlážke. Domáce syry, pečené ku-
rence, hovädzina s ryžou, zelenina na 
rôzne spôsoby, zákusky a ovocie. Kým 
sme však stihli ochutnať, domáci pán 
nám zdvorilo naznačil, že v ich dedine sa 
viac pije ako je, a ukázal na hodiny. Na-
stal čas odobrať sa od otca a odísť aj s bo-
hatým venom do domu manželovej ro-
diny. Tradície jednoducho nepustia. Na 
znak úcty sme zaľúbencom prispeli do 
ich rodinného rozpočtu a zaželali im veľa 

ta a na vlastnej koži si ich 
môžu vyskúšať aj turisti. 
Ľuďom, ktorí majú klaustrofóbiu, však ten-
to zážitok rozhodne neodporúčam. „Pô-
vodne boli chodby široké len 80 cm a na 
nepriateľa na každom kroku striehlo množ-
stvo nástrah. Prepadliská s kopijami, napus-
tenými jedom, hady schované v škatuliach, 
lietajúce ostne alebo pasce so železnými 
šípmi,“ vydesil nás vojnový veterán Ban. 
Prvé chodby vykopali vietnamskí bojovníci 
proti francúzskym kolonizátorom na konci 
40. rokov minulého storočia. Neskôr sa sta-
li útočiskom Vietkongu, teda vietnamských 
partizánov, ktorí bojovali za nastolenie ko-
munizmu a spojenie so severnou časťou 
krajiny. Zákopová vojna trvala 15 rokov. Na-
priek obrovskej vojenskej presile to museli 
Američania nakoniec vzdať. Snažili sa tune-
ly vyplaviť, použili rôzne plyny, buldozéry, 
no ich snaha nemala želaný účinok. Vďaka 
vodným zábranám a napojeniu na rieku po-
skytovali podzemné chodby ochranu a zá-
roveň útočisko. Ich stavitelia mysleli skutoč-
ne na všetko. Ručne, bez použitia ťažkých 
strojov či cementu vybudovali skrýšu, ktorá 
nemá na svete obdobu. Nikto z návštevní-
kov Cu Chi si však neželá, aby ju ešte nieke-
dy museli použiť. 

VIETNAM
Naše odporúčanie pre 
de luxe dovolenku na 
pláži.

Hotel NAM HAI******
člen hotelovej siete GHM 
sa nachádza priamo 
na svetoznámej China 
Beach. Vietnamská archi-
tektúra, puristický dizajn 
v súlade s feng-šuej. 
100 veľkoryso riešených 
víl orientovaných na mor-
skú stranu s moderným, 

www.satur.sk

Kráľovská hrobka 
Khai Dinh

Komfortný poznávací zájazd 
Vietnam/Kambodža 
po najzaujímavejších miestach Indočí-
ny, z ktorých sú mnohé na zozname 
UNESCO. Tropické lesy, stovky 
kilometrov pláží, výborná kuchyňa, 
prastará kultúra – mimoriadna porcia 
rôznorodých zážitkov.

17. 11. – 2. 12. 2012

priam nadčasovým interiérom. 
Fascinujúce miesto odpočinku 
pre telo i dušu.


