Hanoj
Při březích Rudé řeky leží hlavní a druhé největší město Vietnamu, Hanoj, které je v
dnešní době jedno z nejrychleji rostoucích velkoměst na světě. Od jeho založení
bylo v tomto městě postaveno velké množství zajímavých památek, které určitě stojí
za vaši navštívit s víza do Vietnamu.
Nejranější zmínky o této lokalitě pocházejí z poloviny 10. století. První král
vietnamské dynastie Ly si toto město zvolil jako své sídlo a nazval ho Thang Long,
Město vzlétajícího draka. Své postavení nejdůležitějšího města si udrželo až do 18.
století, kdy si královské dynastie Tay Son a později dynastie Nguyen jako hlavní
město zvolily Hue. Své jméno Hanoj dostalo teprve v roce 1831 od císaře Minh
Mang. Jeho název by se dal přeložit jako město ležící na řece. Hlavním městem se
Hanoj stalo opět v roce 1883. Od roku 1887 do roku 1946 byl Vietnam francouzskou
kolonií. O velké množství své zástavby přišlo město v letech 1964 – 1975, v době
americké války v Indočíně.
Historických památek je ve městě opravdu hodně, například Chrám literatury nebo
buddhistický chrám, kterému se říká Pagoda na jednom sloupu. Z dob francouzské
kolonizace se dochovala řada významných budov. Například hanojská opera,
národní banka, prezidentský palác, hotel Sofitel Metropole nebo katedrála svatého
Josefa.
Originální atmosféru města dotváří i jezera, která se zde rozprostírají. Nejznámější je
jezero Hoan Kiem, Jezero meče, které naleznete v samotném středu města a v
jehož středu se nachází malý ostrůvek s Želví věží. Dominantou města je mrakodrap
Keangnam Hanoi Landmark Tower, nejvyšší vietnamská stavba.
Podívat se můžete také do Ho Chi Minhova mauzolea, uvnitř kterého je uchováno ve
skleněném sarkofágu balzamované tělo vietnamského vůdce. Za návštěvu jistě stojí
i chrám Hai Ba Trung, chrám sester Trungových, což byly královské dcery, které jsou
ve Vietnamu považovány za bájné hrdinky. Dalšími památkami jsou Pagoda Quan
Su, Chrám Ngoc Son, Chrám Quan Thanh nebo Pagoda Dien Huu.

