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Dejiny

Vietnam je socialistická republika, ktorá 
vznikla v roku 1976 spojením Vietnam
skej demokratickej republiky (Severný 
Vietnam) a Republiky Vietnam (Južný 
Vietnam).
Prvou historicky dokázanou ríšou na 
území dnešného Vietnamu bol roku 257 
pred n.l. štát Aulac založený dynastiou 
Phuc pri ústí Červenej rieky v okolí 
Hanoja v roku 208 až 207 pred n.l., 
nasledovala po dynastii Phuc dynastia 
Thien, ktorú roku 111 pred n.l. zosadil 
čínsky cisár Han Wudi. Jej ríša bola ako 
provincia GiaoČi začlenená do čínske
ho cisárstva. 

Prvé ríše
Po vyhnaní Číňanov dosiahol roku 938 
NgoČchjen štátnu samostatnosť pri za
chovaní daňových povinností voči Číne. 
Jeho následník DinhboLinh povýšil bud
hizmus na hlavné náboženstvo v krajine 

(popri konfucianizme a taoizme). Ly
congUan, ktorý sám pochádzal z bud
histických kruhov, založil v roku 1010 
ThangLong (dnešný Hanoj) ako nové 
hlavné mesto ríše Dai Viet (Veľký Viet). 
Od roku 1407 do roku 1428 bola viet
namská ríša znovu pod nadvládou Číny. 

Obdobie francúzskej kolonizácie
Od 16. storočia prenikali do krajiny 
holandskí, portugalskí, francúzski ob
chodníci a misionári, ktorí dodávkami 
zbraní podporovali spory medzi dynas
tiami Nguyen a Trinh. Najväčší vplyv mali 
francúzski jezuiti. Povstanie Taysonov od 
roku 1772 do roku 1778, na ktorom sa 
podieľali hlavne roľníci, zosadilo vládu 
dynastií Nguyen a Trinh a napokon aj 
dynastie Le. V roku 1802 sa podarilo 
Nguyen  Anhovi z dynastie Nguyen s po
mocou Francúzov 
dostať k moci 
a založiť dynastiu 
Nguyen. V roku 

1858 vniklo francúzske vojsko do juž
ného Vietnamu a dobylo Saigon. Od 
roku 1880 do roku 1885 boli Annam 
a Tonkin francúzskymi protektorátmi. 
V roku1887 boli nakoniec Kambodža 
a francúzske kolónie (Kočinčína) zlú
čené do Indočínskej únie. V roku 1945 
vyhlásil Ho Či Min Vietnamskú demo
kratickú republiku (VDR). Po kapitulácii 
Japonska však Saigon znovu obsadili 
francúzske jednotky. Aj napriek zmluve 
medzi Francúzskom a VDR z roku 1946, 
ktorá garantovala krajine štatút slobod
ného štátu v rámci Indočínskej únie, 
začalo Francúzsko rekolonizačnú vojnu.

Vietnamská vojna
V dohode o prímerí medzi Vietnamskou 
demokratickou republikou a Francúz
skom bol Vietnam pozdĺž 17. rovnobežky 

 Miestny názov dlhý: Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 Miestny názov krátky: Việt Nam
 Hlavné mesto: Hanoj
 Najväčšie mesto: Hočiminovo Mesto 
(pôvodne Saigon)

 Úradné jazyky: Vietnamčina
 Vznik: 2. júl 1976
 Susedia: Čína, Laos, Kambodža
 Rozloha: 332 698 km2

 Počet obyvateľov (2015): 91 700 000

 HDP (2015): 593,509 mld. USD
 Mena: Vietnamský dong (VND)
 Medzinárodný kód: VN
 Internetová doména: .vn

Elektrifikačná sústava v Hanoji akoby symbolizovala neľahkú 
orientáciu Európana v tamojších ekonomicko-legislatívnych 
podmienkach

Napriek tomu vo Vietname úspešne investujú mnohí zahraniční 
investori a krajina je na vlne ich záujmu. Vietnam nedávno 
navštívila aj slovenská vládna delegácia na čele s premiérom 
Róbertom Ficom so zastúpením podnikateľov. Na snímke sa 
nachádza moderný turistický rezort, kde masívne drevo do-
minuje v konštrukciách, ale aj v modernom nábytku. Takéto 
rezorty pribúdajú každým rokom
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provizórne rozdelený. Severný Vietnam 
sa pod Ho Či Minovou vládou stabilizoval 
ako komunistický štát, katolícky vodca 
Ngo Dinh Diem proklamoval v Južnom 
Vietname roku 1955 republiku a diktá
torsky vládol pomocou USA a katolíkov. 
V roku1960 sa zjednotili protivládne sily 
Južného Vietnamu a vytvorili Frontu ná
rodného oslobodenia Južného Vietnamu 
(FNO). Front viedli komunisti, preto boli 
označovaní aj ako Vietkong (Viet Nam 
Cong San, vietnamskí komunisti). Ngo 
Dinh Diema v roku 1963 vo vojenskom 
puči zabili a do roku 1965 sa vystrieda
lo niekoľko vojenských režimov. V roku 
1965 sa hlavou štátu stal generál 
Nguyen van Thieu. Ostreľovanie dvoch 
amerických torpédoborcov severoviet
namskými vojenskými loďami bolo pre 
USA zámienkou na vojenský zásah (ton
kinský incident). Nasledovali intenzívne 
americké bombardovania Severného 
Vietnamu. Spojená ofenzíva Vietkongu 
a severovietnamských jednotiek však 
v roku 1968 spôsobila začiatok konca 
americkej vojenskej angažovanosti vo 
Vietname. V Paríži zatiaľ prebiehali zdĺ
havé rozhovory o skončení vojny. V roku 
1970 Američania v snahe zabrániť pre
nikaniu komunistických jednotiek z oko
litých krajín uskutočnili útok na pohra
ničné oblasti Kambodže a v roku 1971 
aj na Laos. Súčasne sa snažil zvrátiť 
vietnamský konflikt intenzívnou podpo
rou juhovietnamskej armády. Parížskou 
dohodou o prímerí v roku 1973 sa vojna 
pre USA skončila. V roku 1975 severný 
Vietnam ignoroval všetky dohody, ku kto
rým sa zaviazal a na jar začal s rozsiahlou 
ofenzívou, dobyl juhovietnamské hlavné 
mesto Saigon a prevzal moc nad Južným 
Vietnamom. Obe časti krajiny sa oficiál
ne zjednotili v priebehu nasledujúceho 
roka. Vietnam a USA ukončili nepriateľ
stvo obnovením diplomatických stykov 
až v auguste 1995.

Vietnamská socialistická republika
2. júla 1976 vznikol formálnym zlúčením 
Severného a Južného Vietnamu jednot
ný vietnamský štát (do OSN bol prijatý 
v roku 1978). V roku 1977 došlo k vojen
ským konfliktom s Pol Potovým režimom 
v Kambodži. V roku 1979 obsadili viet
namské jednotky Phnom Pénh a zosadili 
vládu Červených Kmérov. Po vpáde do 
Kambodže došlo aj k pohraničnej vojne 
s Čínskou ľudovou republikou.
Západné štáty s výnimkou Švédska 
a Francúzska zastavili svoju rozvojovú 
pomoc Vietnamu, preto bol zjednotený 
Vietnam, ako predtým VDR, odkázaný 
na finančnú pomoc Sovietskeho zväzu. 

Celodrevená výletná loď Paloma, ktorá prešla zásadnou rekonštrukciou, skrývala 
v sebe nečakaný komfort izieb vrátane klimatizácie a sociálneho vybavenia

Pred horúcim slnkom sa na krásnych piesočnatých plážach možno skryť pod dre-
venými altánmi alebo bambusovými slnečníkmi. Nádherná piesočnatá pláž medzi 
hlavným mestom koloniálneho francúzskeho Vietnamu Hue a prístavným mestom 
Danang meria okolo 120 kilometrov

V zátoke Ha Long, vedenej v zoznamoch UNESCO ako prírodné bohatstvo sveto-
vého významu, sa nachádza do 2000 ostrovčekov (mogotov), na vrchu ktorých sa 
nachádza nedotknutý dažďový prales
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Vietnam dnes patrí k rýchlo rastúcim, ale 
stále ešte pomerne zaostalým poľnohos
podárskym krajinám. V politickej oblasti 
sa tu naďalej uplatňuje systém vedúcej 
úlohy komunistickej strany.

Prírodné podmienky

Vietnam je ohraničený 23° a 8° sever
nej zemepisnej šírky a 102° a 109° vý
chodnej zemepisnej dĺžky. Jeho dĺžka 

od severu na juh je cca 1650 km, šírka 
od západu na východ je len od 50 do 
600 km. Južná časť krajiny sa nachádza 
severne od rovníka a v tejto oblasti pre
vláda tropické podnebie. Letné mesiace 
sa na území južne od Centrálnej vysočiny 
vyznačujú prudkými monzúnmi a zrážka
mi, ktoré dosahujú až 2000 mm/rok. Na 
sever od Centrálnej vysočiny prichádzajú 
monzúny v zime a zrážky sú ešte vyššie 
(až 2500 mm/rok).

Lesy a drevospracujúci 
priemysel

Významnú úlohu v národnom hospodár
stve má poľnohospodárstvo. Vietnam 
patrí k popredným svetovým vývozcom 
ryže, kávy, korenia a orechov kešu. Pre 
pestovanie ryže je krajina obzvlášť vhod
ná. V delte rieky Mekong sa darí za sezó
nu vypestovať až 3 úrody ryže a aj kávy.
Medzi päť rozhodujúcich odvetví patrí aj 
drevospracujúci priemysel, ktorý využíva 
dostatočné zásoby dreva z tropických 
pralesov, ktoré sú z rastlinného hľadiska 
zastúpené množstvom drevín. Biológovia 
registrujú cez 3 a pol tisíc druhov stro
mov, krovín a rastlín. V pralese Cuc 
Phuong sa nachádza aj najstarší strom 
Vietnamu Diplocarpus, ktorý je vysoký 
cca 45 metrov a jeho vek odhadujú vedci 
na 1000 rokov.
Vo Vietname sú tri základné druhy pra
lesa, ktoré sú štátom dobre chránené, 
nakoľko si Vietnamská vláda uvedomuje 
veľký význam pralesov pre krajinu.
Za zmienku stojí národný park Tam Dao, 
horský prales severne od Hanoja, ktorý 
sa nachádza v blízkosti čínskych hraníc. 
Potom je to nížinný prales, neobyčajne 
teplý, obdarený obrovským množstvom 
vody, je to akýsi ostrov uprostred ryžo
vých polí. Vstup do neho je možný len 

so sprievodcom. Posledný typ pralesu je 
svetovým UNESCO unikátom. Nachádza 
sa na severe Vietnamu v zátoke Ha Long, 
kde je takmer 2000 ostrovov. Podložie 
je tvorené vápencom, ktorý v tropic
kých podmienkach zvetral a po odpla
vení vápencových usadenín ostali len 
tvrdé mramorové jadrá – mogoty, ktoré 
sú navrchu zarastené hustou tropickou 
džungľou. Tento prales je chránený nie
len zákonom, ale aj nedostupnosťou, 
takže je hospodársky nevyužívaný. Zato 
je obrovským lákadlom pre turistov, ktorí 
ho navštevujú prevažne na historických 
drevených lodiach.
Vietnam je druhým najväčším vývozcom 
drevárskych výrobkov z krajín ASEANu 
s vývozom v hodnote cca 2 miliardy 
USD. Vietnamské výrobky z dreva sa vy
vážajú do 120 krajín a teritórií po celom 
svete, z ktorých sú hlavné tri trhy, USA 
(744 miliónov USD), EÚ (500 miliónov 
USD) a Japonsko (286 miliónov USD).
Ako uvádza Vietnamská drevárska a les
nícka asociácia v krajine je cca 2000 
podnikov v oblasti spracovania dreva, 
ktoré zamestnávajú 170 000 ľudí. Z toho 
cca 300 podnikov svoje výrobky z dreva 
aj exportujú.
Mnoho drevospracujúcich podnikov 
v poslednom desaťročí intenzívne inves
tujú do nových výrobných technológií pre 
zvýšenie objemu produkcie. Taktiež zvy
šujú odbornosť pracovníkov. Výsledkom 
je, že výrobné náklady na ich výrobky 
z dreva klesli, zatiaľ čo kvalita produktov 
sa výrazne zlepšila a uspokojuje požia
davky mnohých hlavných odberateľov. 
Odberateľom je aj koncern IKEA. Silný 
rast umožnil drevospracujúcemu priemys
lu rozširovať a absorbovať veľké množstvo 
pracovnej sily. Drevospracujúci a nábyt
kársky priemysel majú aj cielenú podporu 
vládnych a štátnych orgánov.

Obnove kultúrnych pamiatok, ktoré sú úspešným turistickým 
lákadlom, venuje vietnamská vláda nielen patričnú pozornosť, 
ale zjavne aj dostatok finančných prostriedkov. Historické dre-
vené prvky sú opracovávané tradičnými postupmi s používaním 
presných a konštrukčne nám menej známych spojov

Na obrázku sa nachádza obnovené drevené priečelie kupecké-
ho domu v starobylom prístave Hoi An, ktoré je taktiež zapísané 
v zoznamoch UNESCO, ale ako kultúrne dedičstvo. V ázijských 
krajinách je vo všeobecnosti časté používanie drevených výrob-
kov v stavbách, úžitkových predmetov a samozrejme v nábytku

Moderné technológie, kopírovanie európ-
skych konštrukčných prvkov sa v trópoch 
nemusí oplatiť. Takto dopadli vchodové 
dvere nášho klimatizovaného apartmánu. 
Namontovaný priezorník bol bezpredmet-
ný – cez dvere bolo vidieť naskrz. Ešteže 
zimné obdobie znamená ochladenie nie-
kde k 20 °C
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