
VIETNAM
Výběrová bibliografie dokumentů o 
Františka Bartoše ve Zlíně
Bibliografie obsahuje různé druhy dokumentů 
dokumenty i CD-ROMy. Monografie jsou rozděleny na 
se dále dělí podle zaměření a na beletrii.

Vietnam je 13. nejlidnatější zemí světa. Oficiálně se jmenuje Vietnamská socialistická 
republika. Rozkládá se při pobřeží Jihočínského moře a sousedí s
Má rozlohu 331 tisíc km2. Při pobřeží se nacházejí úzké nížiny, ve vnitrozemí pak hory, z
některé mají až 3000 metrů. Nacházejí se zde delty dvou významných asijských řek 
Mekongu a Rudé řeky. Vietnam má 90 milionů obyvatel. 
největším městem však je Ho Či Minovo Město
Vietnam je známý svými nekonečnými rýžovými poli, ale také exotickými přírodními krásami 
a fascinujícími chrámy, proto jsme pro vás přichystali tuto ochutnávku publikací, které 
můžete nalézt v našem fondu.

MONOGRAFIE

CESTOPIS

Vietnam : země rýže a hor / Viktor Koudelka

naleznete:

podlaží); skupina 

v katalogu: 

Za dva měsíce ve Vietnamu autor ledacos zažil, načerpal mnoho 

dojmů a zkušeností, které ve své knize detailně popisuje, a snaží se 

Vietnam přiblížit případným další

mohou dočíst, jakým způsobem se dá ve Vietnamu cestovat, 

nocovat, výletovat, nakupovat, poznávat a hlavně jíst.

KOUDELKA, Viktor. Vietnam: země rýže a hor

příl. ISBN 80-726-8269-5.

Výběrová bibliografie dokumentů o Vietnamu ve fondu Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve Zlíně k 1. 10. 2014. 
Bibliografie obsahuje různé druhy dokumentů – monografie, periodika, zvukové 

ROMy. Monografie jsou rozděleny na naučnou literaturu, která 
se dále dělí podle zaměření a na beletrii.

Vietnam je 13. nejlidnatější zemí světa. Oficiálně se jmenuje Vietnamská socialistická 
Rozkládá se při pobřeží Jihočínského moře a sousedí s Kambodží, Čínou a Laosem.

Při pobřeží se nacházejí úzké nížiny, ve vnitrozemí pak hory, z
některé mají až 3000 metrů. Nacházejí se zde delty dvou významných asijských řek 
Mekongu a Rudé řeky. Vietnam má 90 milionů obyvatel. Hlavním městem je Hanoj, 

Ho Či Minovo Město a měnou je Vietnamský dong.
Vietnam je známý svými nekonečnými rýžovými poli, ale také exotickými přírodními krásami 

fascinujícími chrámy, proto jsme pro vás přichystali tuto ochutnávku publikací, které 
našem fondu.

Vietnam : země rýže a hor / Viktor Koudelka

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 908(5), na štítku - 908(5) PICKA

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/304758

Za dva měsíce ve Vietnamu autor ledacos zažil, načerpal mnoho 

dojmů a zkušeností, které ve své knize detailně popisuje, a snaží se 

Vietnam přiblížit případným dalším návštěvníkům. Ti se zde 

mohou dočíst, jakým způsobem se dá ve Vietnamu cestovat, 

nocovat, výletovat, nakupovat, poznávat a hlavně jíst.

Vietnam: země rýže a hor. Vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2003, 172 s., [48] s. barev. obr. 

ve fondu Krajské knihovny 

monografie, periodika, zvukové 
naučnou literaturu, která 

Vietnam je 13. nejlidnatější zemí světa. Oficiálně se jmenuje Vietnamská socialistická 
Kambodží, Čínou a Laosem.

Při pobřeží se nacházejí úzké nížiny, ve vnitrozemí pak hory, z nichž 
některé mají až 3000 metrů. Nacházejí se zde delty dvou významných asijských řek –

Hlavním městem je Hanoj, 
a měnou je Vietnamský dong.

Vietnam je známý svými nekonečnými rýžovými poli, ale také exotickými přírodními krásami 
fascinujícími chrámy, proto jsme pro vás přichystali tuto ochutnávku publikací, které 

Vietnam : země rýže a hor / Viktor Koudelka

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

908(5) PICKA

http://katalog.kfbz.cz/documents/304758

Za dva měsíce ve Vietnamu autor ledacos zažil, načerpal mnoho 

dojmů a zkušeností, které ve své knize detailně popisuje, a snaží se 

m návštěvníkům. Ti se zde 

mohou dočíst, jakým způsobem se dá ve Vietnamu cestovat, 

nocovat, výletovat, nakupovat, poznávat a hlavně jíst.

. Vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2003, 172 s., [48] s. barev. obr. 



Z Hongkongu na ostrov, který nebyl : plavba v čínských a 

vietnamských vodách / Ota Ulč

naleznete:

podlaží); skupina 

v katalogu: 

Při plavbě zaoceánskou lodí z Hongkongu kolem pobřeží a ostrovů 

Vietnamu a Číny nasbíral autor unikátní zážitky i zbrusu nové 

poznatky. Jeho kniha navazuje na Slast

oceánům. Nynější plavba vedla ne

prosperujícího Vietnamu, kde se národ důkladně změnil a rozrostl. Oficiálně usiluje o 

budování socialismu, ale hlavním cílem je moderniz

ULČ, Ota. Z Hongkongu na ostrov, který 

Praha: Šulc - Švarc, 2011, 199 s. ISBN 978

Vietnam : země pod obratníkem Raka : příroda a lidé / 

Jaroslav Picka

naleznete:

podlaží); skupina 

v katalogu: 

Autor v knize nabí

který mnohokrát navštívil a procestoval od severu až k samému 

jihu. Především popisuje cesty entomologů a zoologů v posledních 

asi dvaceti letech. Publikace je doplněna fotografiemi, radami.

PICKA, Jaroslav. Vietnam: země pod obratníkem Ra

[32] s. barev. obr. příl. ISBN 978-

Pagoda na vonící řece / František Šita

naleznete:

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Ma

skupina 

v katalogu: 

Cestopis, v němž autor veden farmakoetnografickým

lidovým léčitelstvím a širokém slova smyslu, přibližuje oblast Zadní 

Indie 

ŠITA, František. Pagoda na vonící řece

Z Hongkongu na ostrov, který nebyl : plavba v čínských a 

vietnamských vodách / Ota Ulč Strašáková 

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 908(5), na štítku - 908(5) ULČ

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/473093

Při plavbě zaoceánskou lodí z Hongkongu kolem pobřeží a ostrovů 

Vietnamu a Číny nasbíral autor unikátní zážitky i zbrusu nové 

poznatky. Jeho kniha navazuje na Slasti plavby od Radbuzy k 

oceánům. Nynější plavba vedla nejprve do překvapivě 

prosperujícího Vietnamu, kde se národ důkladně změnil a rozrostl. Oficiálně usiluje o 

u, ale hlavním cílem je modernizace.

Z Hongkongu na ostrov, který nebyl: plavba v čínských a vietnamských vodách

Švarc, 2011, 199 s. ISBN 978-80-7244-291-1.

Vietnam : země pod obratníkem Raka : příroda a lidé / 

Jaroslav Picka

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 908(5), na štítku - 908(5) PICKA

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/411495

Autor v knize nabízí mnoho zajímavých informací o Vietnamu, 

který mnohokrát navštívil a procestoval od severu až k samému 

jihu. Především popisuje cesty entomologů a zoologů v posledních 

asi dvaceti letech. Publikace je doplněna fotografiemi, radami.

Vietnam: země pod obratníkem Raka : příroda a lidé. Olomouc: Poznání, 2007, 175 s., 

-80-86606-65-1.

Pagoda na vonící řece / František Šita

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura a v 

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Ma

skupina – 908(5), na štítku - 908(5) ŠITA

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/25676

Cestopis, v němž autor veden farmakoetnografickým

lidovým léčitelstvím a širokém slova smyslu, přibližuje oblast Zadní 

Indie - Vietnam, Kambodžu (Kampučii) a Laos.

Pagoda na vonící řece. V Hradci Králové: Kruh, 1987.

Z Hongkongu na ostrov, který nebyl : plavba v čínských a 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

http://katalog.kfbz.cz/documents/473093

Při plavbě zaoceánskou lodí z Hongkongu kolem pobřeží a ostrovů 

Vietnamu a Číny nasbíral autor unikátní zážitky i zbrusu nové 

i plavby od Radbuzy k 

prve do překvapivě 

prosperujícího Vietnamu, kde se národ důkladně změnil a rozrostl. Oficiálně usiluje o 

nebyl: plavba v čínských a vietnamských vodách. 1. vyd. 

Vietnam : země pod obratníkem Raka : příroda a lidé / 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

908(5) PICKA

http://katalog.kfbz.cz/documents/411495

mací o Vietnamu, 

který mnohokrát navštívil a procestoval od severu až k samému 

jihu. Především popisuje cesty entomologů a zoologů v posledních 

asi dvaceti letech. Publikace je doplněna fotografiemi, radami.

. Olomouc: Poznání, 2007, 175 s., 

naučná literatura a v 

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice; 

http://katalog.kfbz.cz/documents/25676

Cestopis, v němž autor veden farmakoetnografickým výzkumem -

lidovým léčitelstvím a širokém slova smyslu, přibližuje oblast Zadní 



Indočínou na kole : Vietnam 

Čer

naleznete:

podlaží) a v Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně 

Malenovice; skupina 

v katalogu: 

Vyprávění autora o cestě na kole exotickými země

Vietnamem, Laosem a Kambodžou 

setkáními a pro nás přinejmenším velmi nezvyklou kulturou a 

zejména morálkou. Desítky krásných 

světa.

ČERVENÝ, Antonín. Indočínou na kole: Vietnam 

Cykloexpedice. ISBN 80-903-2416

Jaké oči má Asie? : svět jihovýchodní Asie mým 

Martin Kříž

naleznete:

podlaží) a v Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně 

Malenovice; skupina 

v katalogu: 

Martin Kříž navštívil v uplynulých šesti letech několikrát státy 

jihovýchodní Asie a v této knize fotografií se vyznává ze svého 

vztahu k této oblasti. Zamilovanýma očima fotografuje především 

přírodu a prosté lidi, s nimiž se na svých cestách setkal. V krátkých komentářích se kriticky 

vyjadřuje k "turistickému průmyslu" a k necitlivému chování mnoha západních turistů k 

mentalitě a náboženským tradicím těchto zemí. Kritizuje také devastaci přírodního bohat

která i v těchto zemích pokračuje rychlým tempem a doufá, že zdravý rozum snad nakonec 

přece jen zvítězí.

KŘÍŽ, Martin. Jaké oči má Asie?: svět jihovýchodní Asie mým pohledem

ISBN 80-238-9847-7.

Indočínou na kole : Vietnam - Kambodža – Laos / Antonín 

Červený 

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží) a v Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně 

Malenovice; skupina – 908(5), na štítku - 908(5) ČERVENÝ

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/327179

Vyprávění autora o cestě na kole exotickými země

Vietnamem, Laosem a Kambodžou - je okořeněno neobvyklými 

setkáními a pro nás přinejmenším velmi nezvyklou kulturou a 

zejména morálkou. Desítky krásných fotografií nám přiblíží atmosféru pro nás tolik odlišného 

Indočínou na kole: Vietnam - Kambodža - Laos. 1. vyd. Brno: Akácie, c2004, 163 s. 

2416-9.

Jaké oči má Asie? : svět jihovýchodní Asie mým 

Martin Kříž

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží) a v Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně 

Malenovice; skupina – 908(5), na štítku - 908(5) KŘÍŽ

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/292683

Martin Kříž navštívil v uplynulých šesti letech několikrát státy 

jihovýchodní Asie a v této knize fotografií se vyznává ze svého 

vztahu k této oblasti. Zamilovanýma očima fotografuje především 

rosté lidi, s nimiž se na svých cestách setkal. V krátkých komentářích se kriticky 

vyjadřuje k "turistickému průmyslu" a k necitlivému chování mnoha západních turistů k 

mentalitě a náboženským tradicím těchto zemí. Kritizuje také devastaci přírodního bohat

která i v těchto zemích pokračuje rychlým tempem a doufá, že zdravý rozum snad nakonec 

Jaké oči má Asie?: svět jihovýchodní Asie mým pohledem. Náchod: Martin Kříž, 109 s. 

Laos / Antonín 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

podlaží) a v Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně 

908(5) ČERVENÝ

p://katalog.kfbz.cz/documents/327179

Vyprávění autora o cestě na kole exotickými zeměmi Indočíny -

je okořeněno neobvyklými 

setkáními a pro nás přinejmenším velmi nezvyklou kulturou a 

fotografií nám přiblíží atmosféru pro nás tolik odlišného 

. 1. vyd. Brno: Akácie, c2004, 163 s. 

Jaké oči má Asie? : svět jihovýchodní Asie mým pohledem / 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

podlaží) a v Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně 

908(5) KŘÍŽ

http://katalog.kfbz.cz/documents/292683

Martin Kříž navštívil v uplynulých šesti letech několikrát státy 

jihovýchodní Asie a v této knize fotografií se vyznává ze svého 

vztahu k této oblasti. Zamilovanýma očima fotografuje především 

rosté lidi, s nimiž se na svých cestách setkal. V krátkých komentářích se kriticky 

vyjadřuje k "turistickému průmyslu" a k necitlivému chování mnoha západních turistů k 

mentalitě a náboženským tradicím těchto zemí. Kritizuje také devastaci přírodního bohatství, 

která i v těchto zemích pokračuje rychlým tempem a doufá, že zdravý rozum snad nakonec 

. Náchod: Martin Kříž, 109 s. 



Apokalypsa a znovuzrození : v zemi vzlétajícího draka a pod 
pahorkem paní Penh / Lydie Tarantová

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina –

908(5), na štítku - 908(5) TARANTOVÁ

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/27695

Knížka osobitých reportáží ze dvou zemí jihovýchodní Asie, Vietnamu 

a Kambodže, z oblasti, jejíž osudy a peripetie doslova hýbaly 

současným světem.

TARANTOVÁ, Lydie. Apokalypsa a znovuzrození: v zemi vzlétajícího draka a pod pahorkem paní Penh. 
Praha: Melantrich, 1984, 170 s.

Džunky a lotosy / Zdeněk Kropáč

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura a v 

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice; 

skupina – 908(5), na štítku - 908(5) KROPÁČ

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/25656

Soubor Kropáčových črt z Vietnamu a Laosu rozvíjí obraz země a lidí, 

těžce zkoušených válkou, a zároveň evokuje celý složitý proces 

životní obnovy.

KROPÁČ, Zdeněk. Džunky a lotosy. Praha: Panorama, 1982.

V zemi zlaté želvy : Cestopis z Vietnamu / György Csapó

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina 

– 908(5), na štítku - 908(5) CSAPÓ

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/120432

Cestopis maďarského autora, který si všímá i dějin a kulturních 

tradic země a života jejích obyvatel.

CSAPÓ, György. V zemi zlaté želvy: Cestopis z Vietnamu. Praha: 

Nakladatelství politické literatury, 1964.



Divoké banány / Arkady Fiedler

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina –

908(5), na štítku - 908(5) FIEDLER

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/69184

Reportáže známého polského přírodovědce a cestovatele z 

Vietnamské demokratické republiky živě popisují přírodu, vyprávějí 

o povahových vlastnostech, ženách, rodině, pohostinnosti, občas 

zabočují do historie apod.

FIEDLER, Arkady. Divoké banány. Praha: Mladá fronta, 1963.

Nad Rudou řekou / Miro Rozehnal

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina –

908(5), na štítku - 908(5) FIEDLER

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/118872

Autor, povoláním lékař, působil dva roky v Československé 

nemocnici v Hai-phongu v demokratickém Vietnamu a měl 

možnost seznámit se se všemi vrstvami obyvatelstva a proniknout i 

do nejodlehlejších končin země. V knize poutavě zachycuje v řadě 

tematicky uzavřených kapitol své zážitky, dojmy a poznatky,

především lékařského rázu, ale všímá si i jiných složek života vietnamského lidu a jeho země, 

podniká zajímavé exkurze do jejich historie, literatury a umění.

ROZEHNAL, Miro. Nad rudou řekou. Praha: Orbis, 1962.

Rudá řeka / Ján Čierny

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina –

908(5), na štítku - 908(5) ČIERNY

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/119696

Reportáž z osvobozeného Vietnamu vypráví o rozkvétajícím životě 

země zpustošené válkou, o krutém včerejšku a o optimistickém 

pohledu k zítřkům.

ČIERNY, Ján. Rudá řeka. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 

1960.



DĚJINY

Dějiny Vietnamu / Lucie Hlavatá

naleznete:

podlaží), příruční knihovna (4. podlaží); skupina 

95 DĚJINY 

v katalogu: 

Kniha o vietnamských dějinách je v češtině první prací, která se 

podrobně zabývá uceleným výkladem vietnamské historie od 

nejstarších dob do současnosti. 

HLAVATÁ, Lucie. Dějiny Vietnamu

Dějiny států. ISBN 978-807-1069

Vietnam / Petra Müllerová

naleznete:

a v Obvodní knihovně Jižní Svahy; skupina 

MÜLLEROVÁ

v katalogu: 

Kniha přináší přehledné dějiny Vietnamu. Vietnam bohužel většina z 

nás vnímá prizmatem komunity trhovců a případně válečných 

konfliktů z druhé poloviny 20. století. Jedná se přitom o zemi s velice 

starou a vyspělou kulturou, která si přes dlouhodobou snahu čínského 

obra udržela svou svébytnost a dnes vzdor komunistickému režimu se i ekonomicky rozvíjí a 

může tak být nejen zajímavou turistickou, ale i obchodní destinací.

MÜLLEROVÁ, Petra. Vietnam. 1. v

727-7255-4.

Cesta do Saigonu / V. N. Skvorcov

naleznete:

na štítku 

v katalogu:

Formou novinářských črt líčí dopisovatel Pravdy zážitky z jižního 

Vietnamu v letech 1974 až 1976, kdy vietnamský lid začíná budovat 

nový život.

SKVORCOV, Valerian Nik

Klinderová-Zbořilová. Praha: Naše vojsko, 1979, 151 s. Fakta a svědectví, Sv. 70.

Dějiny Vietnamu / Lucie Hlavatá

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží), příruční knihovna (4. podlaží); skupina 

DĚJINY 

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/441628

Kniha o vietnamských dějinách je v češtině první prací, která se 

podrobně zabývá uceleným výkladem vietnamské historie od 

nejstarších dob do současnosti. 

Dějiny Vietnamu. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 357 s. 

1069-652.

Vietnam / Petra Müllerová

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura -

a v Obvodní knihovně Jižní Svahy; skupina – 95, na štítku 

MÜLLEROVÁ

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/322692

Kniha přináší přehledné dějiny Vietnamu. Vietnam bohužel většina z 

nás vnímá prizmatem komunity trhovců a případně válečných 

konfliktů z druhé poloviny 20. století. Jedná se přitom o zemi s velice 

arou a vyspělou kulturou, která si přes dlouhodobou snahu čínského 

obra udržela svou svébytnost a dnes vzdor komunistickému režimu se i ekonomicky rozvíjí a 

může tak být nejen zajímavou turistickou, ale i obchodní destinací.

. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, 127 s. Stručná historie států, sv. 23. ISBN 80

Cesta do Saigonu / V. N. Skvorcov

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina 

na štítku - 325 SKVORCOV

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/47677

Formou novinářských črt líčí dopisovatel Pravdy zážitky z jižního 

Vietnamu v letech 1974 až 1976, kdy vietnamský lid začíná budovat 

nový život.

SKVORCOV, Valerian Nikolajevič. Cesta do Saigonu. Vyd. 1. Překlad Iva 

Zbořilová. Praha: Naše vojsko, 1979, 151 s. Fakta a svědectví, Sv. 70.

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

podlaží), příruční knihovna (4. podlaží); skupina – 95, na štítku -

http://katalog.kfbz.cz/documents/441628

Kniha o vietnamských dějinách je v češtině první prací, která se 

podrobně zabývá uceleným výkladem vietnamské historie od 

. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 357 s. 

dospělí (4. podlaží) 

95, na štítku - 95 

http://katalog.kfbz.cz/documents/322692

Kniha přináší přehledné dějiny Vietnamu. Vietnam bohužel většina z 

nás vnímá prizmatem komunity trhovců a případně válečných 

konfliktů z druhé poloviny 20. století. Jedná se přitom o zemi s velice 

arou a vyspělou kulturou, která si přes dlouhodobou snahu čínského 

obra udržela svou svébytnost a dnes vzdor komunistickému režimu se i ekonomicky rozvíjí a 

yd. Praha: Libri, 2004, 127 s. Stručná historie států, sv. 23. ISBN 80-

naučná literatura; skupina – 325, 

http://katalog.kfbz.cz/documents/47677

Formou novinářských črt líčí dopisovatel Pravdy zážitky z jižního 

Vietnamu v letech 1974 až 1976, kdy vietnamský lid začíná budovat 

. Vyd. 1. Překlad Iva 



VÁLKA

Slzavé údolí Francie : Dien Bien Phu 

válku / Milan Syruček

naleznete:

(4. podlaží); skupina 

v katalogu: 

Christian de Castries, velitel obležených francouzských jednotek v 

Dien Bien Phu, si 

zkontroloval generálské hvězdičky. 

týdny. N

Navarré mu sice poslal své vlastní

kam dopadl kontejner, který mu na padáku shodili letci. V tuto chvíli to nebylo důležité. Psal

se 7. 5. 1954, hodinky ukazovaly 17:

SYRUČEK, Milan. Slzavé údolí Francie: Dien Bien Phu 

Pražská vydavatelská společnost, c2013, 111 s., [8] s. obr. příl. Magn

společnost: Epocha). ISBN 978-80

Pěšákem ve Vietnamu / Manuel F. van Eyck

naleznete:

(4. podlaží); skupina 

v katalogu: 

Autobiografická kniha 

Vietnamu. Autor, původem Čech, popisuje svou cestu od emigrace, 

vstup do armády Spojených států a je

Vietnamu.

VAN EYCK, Manuel F. Pěšákem ve Vietnamu

ISBN 978-80-206-1119-2.

Vietnam. Ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii

naleznete:

(4. podlaží); skupina 

v katalogu: 

Popis bojů ve Vietnamu i situací, které s

doplněno černobílými i barevnými fotografiemi a ilustracemi. 

Vietnam: ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii

Překlad Jiří Bumbálek. Praha: Svojtka a Vašut, 1996, 26

0037-6.

Slzavé údolí Francie : Dien Bien Phu - bitva, která

válku / Milan Syruček

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura -

podlaží); skupina – 355.4, na štítku - 355.4 SYRUČEK

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/503632

Christian de Castries, velitel obležených francouzských jednotek v 

Dien Bien Phu, si oblékl čistou košili a kalhoty 

zkontroloval generálské hvězdičky. Plukovnické jimi

týdny. Nebyly pravé, vyrobili mu je v dílně cizinecké legie. 

ice poslal své vlastní i s několika lahvemi toho nejlepšího koňaku. 

kam dopadl kontejner, který mu na padáku shodili letci. V tuto chvíli to nebylo důležité. Psal

954, hodinky ukazovaly 17:30, a on čekal, kdy do bunkru vstoupí první Vietnam

Slzavé údolí Francie: Dien Bien Phu - bitva, která rozhodla válku. 1. vyd. Praha: 

Pražská vydavatelská společnost, c2013, 111 s., [8] s. obr. příl. Magnetka (Pražská vydavatelská 

80-7250-657-6.

Pěšákem ve Vietnamu / Manuel F. van Eyck

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura -

podlaží); skupina – 92, na štítku - 92 VAN EYCK, M. F. 

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/466484

Autobiografická kniha o vojenských operacích americké armády ve 

Vietnamu. Autor, původem Čech, popisuje svou cestu od emigrace, 

vstup do armády Spojených států a jeho účast v operacích ve 

Vietnamu.

Pěšákem ve Vietnamu. Praha: Naše vojsko, 2010, 231 s., [40] s. barev. obr. příl. 

Vietnam. Ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 355.4, na štítku - 355.4 VIETNAM

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/10163

Popis bojů ve Vietnamu i situací, které s nimi souvisely. Vše je 

doplněno černobílými i barevnými fotografiemi a ilustracemi. 

Vietnam: ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii

Překlad Jiří Bumbálek. Praha: Svojtka a Vašut, 1996, 26

6.

bitva, která rozhodla 

- dospělí 

SYRUČEK

http://katalog.kfbz.cz/documents/503632

Christian de Castries, velitel obležených francouzských jednotek v 

oblékl čistou košili a kalhoty a na ramenou 

é jimi teprve před třemi 

ebyly pravé, vyrobili mu je v dílně cizinecké legie. Generál 

i s několika lahvemi toho nejlepšího koňaku. Netušil však

kam dopadl kontejner, který mu na padáku shodili letci. V tuto chvíli to nebylo důležité. Psalo

bunkru vstoupí první Vietnamci ...

. 1. vyd. Praha: 

etka (Pražská vydavatelská 

- dospělí 

VAN EYCK, M. F. 

http://katalog.kfbz.cz/documents/466484

americké armády ve 

Vietnamu. Autor, původem Čech, popisuje svou cestu od emigrace, 

ho účast v operacích ve 

. Praha: Naše vojsko, 2010, 231 s., [40] s. barev. obr. příl. 

Vietnam. Ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii

čná literatura - dospělí 

355.4 VIETNAM

http://katalog.kfbz.cz/documents/10163

nimi souvisely. Vše je 

doplněno černobílými i barevnými fotografiemi a ilustracemi. 

Vietnam: ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii. Čes. vyd. 1. 

Překlad Jiří Bumbálek. Praha: Svojtka a Vašut, 1996, 265 s. ISBN 80-718-



Tábory zvláštních sil ve Vietnamu 1961

Rottman

naleznete:

(4.

v katalogu: 

Dokumentárními snímky, plánky a schématy bohatě vybavená 

knížka, kterou napsal přímý účastník vietnamské války, příslušník 

amerických jednotek, dává nahlédnout do činnosti armády 

Spojených států na území Jižního Vietnamu, ovládaného 

severovietnamským Vietkongem. Úkolem amerických vojáků bylo zorganizovat zde obranu a 

vybudovat úderné oddíly s cílem zabránit nepříteli v dalším rozšiřování vlivu. K tomuto účelu 

vybudovali opevněné tábory zcela přizpůsobené modernímu vedení války. Kniha pojednává o 

tom, jak byly tyto tábory stavěny, rozšiřovány a bráněny, jakými zbraněmi byly vybaveny a 

jaké druhy překážek a zátarasů je chránily.

ROTTMAN, Gordon L. Tábory zvláštních sil ve Vietnamu 1961

Praha: Grada, 2009, 64 s. Fortifikace

Nad hřebeny Fanxipang / Jack Broughton

naleznete:

(4.

v katalogu: 

Kniha seznamuje čtenáře s osudy a úlohou letounů Thunderchief 

F-105 v letecké válce ve Vietnamu. Velmi obrazně a výmluvně je v 

knize zaznamenána děsivá realita letecké války.

BROUGHTON, Jack. 

275 s. ISBN 978-80-206-0981-6.

V zajetí džungle : nejdelší válka 20. století / Milan Syruček

naleznete:

(4.

v katalogu: 

Byla to první válka v americké historii, kterou USA prohrály, byť se 

jí postupně účastnilo na deset miliónů amerických vojáků. Také 

první válka, která se stala la

žádný jiný konflikt tolik neovlivnil světové veřejné mínění, 

zejména mladou generaci. Tři války, které se odehrály postupně 

Tábory zvláštních sil ve Vietnamu 1961–1970 / Gordon L. 

Rottman

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

(4. podlaží); skupina – 355.4, na štítku - 355.4 ROTTMAN

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/444139

Dokumentárními snímky, plánky a schématy bohatě vybavená 

knížka, kterou napsal přímý účastník vietnamské války, příslušník 

amerických jednotek, dává nahlédnout do činnosti armády 

Spojených států na území Jižního Vietnamu, ovládaného 

ongem. Úkolem amerických vojáků bylo zorganizovat zde obranu a 

vybudovat úderné oddíly s cílem zabránit nepříteli v dalším rozšiřování vlivu. K tomuto účelu 

vybudovali opevněné tábory zcela přizpůsobené modernímu vedení války. Kniha pojednává o 

ly tyto tábory stavěny, rozšiřovány a bráněny, jakými zbraněmi byly vybaveny a 

jaké druhy překážek a zátarasů je chránily.

Tábory zvláštních sil ve Vietnamu 1961–1970. 1. vyd. Ilustrace Chris Taylor. 

Praha: Grada, 2009, 64 s. Fortifikace (Grada). ISBN 978-80-247-2872-8.

Nad hřebeny Fanxipang / Jack Broughton

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 355.4, na štítku - 355.4 BROUGHTON

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/440471

Kniha seznamuje čtenáře s osudy a úlohou letounů Thunderchief 

105 v letecké válce ve Vietnamu. Velmi obrazně a výmluvně je v 

knize zaznamenána děsivá realita letecké války.

BROUGHTON, Jack. Nad hřebeny Fanxipang. Praha: Naše vojsko, 2008, 

V zajetí džungle : nejdelší válka 20. století / Milan Syruček

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 95, na štítku - 95 SYRUČEK

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/408098

Byla to první válka v americké historii, kterou USA prohrály, byť se 

jí postupně účastnilo na deset miliónů amerických vojáků. Také 

první válka, která se stala lakmusovým papírkem svědomí světa 

žádný jiný konflikt tolik neovlivnil světové veřejné mínění, 

zejména mladou generaci. Tři války, které se odehrály postupně 

1970 / Gordon L. 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

ROTTMAN

http://katalog.kfbz.cz/documents/444139

Dokumentárními snímky, plánky a schématy bohatě vybavená 

knížka, kterou napsal přímý účastník vietnamské války, příslušník 

amerických jednotek, dává nahlédnout do činnosti armády 

Spojených států na území Jižního Vietnamu, ovládaného 

ongem. Úkolem amerických vojáků bylo zorganizovat zde obranu a 

vybudovat úderné oddíly s cílem zabránit nepříteli v dalším rozšiřování vlivu. K tomuto účelu 

vybudovali opevněné tábory zcela přizpůsobené modernímu vedení války. Kniha pojednává o 

ly tyto tábory stavěny, rozšiřovány a bráněny, jakými zbraněmi byly vybaveny a 

. 1. vyd. Ilustrace Chris Taylor. 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

BROUGHTON

http://katalog.kfbz.cz/documents/440471

Kniha seznamuje čtenáře s osudy a úlohou letounů Thunderchief 

105 v letecké válce ve Vietnamu. Velmi obrazně a výmluvně je v 

knize zaznamenána děsivá realita letecké války.

. Praha: Naše vojsko, 2008, 

V zajetí džungle : nejdelší válka 20. století / Milan Syruček

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

SYRUČEK

http://katalog.kfbz.cz/documents/408098

Byla to první válka v americké historii, kterou USA prohrály, byť se 

jí postupně účastnilo na deset miliónů amerických vojáků. Také 

kmusovým papírkem svědomí světa -

žádný jiný konflikt tolik neovlivnil světové veřejné mínění, 

zejména mladou generaci. Tři války, které se odehrály postupně 



na indočínském bojišti ve druhé polovině 20. století, měly společného jmenovatele. Ze strany 

Vietnamců to bylo úsilí dosáhnout nezávislost

svou vlast. Ze strany interventů to byl

kolonialismus, Američané zadržet komunismus v Asii a prosadit svou demo

kárná expedice měla potrestat Vietnamce za operaci, kterou neposvětil Peking.

SYRUČEK, Milan. V zajetí džungle: nejdelší válka 20. století

Polozapomenuté války, sv. 10. ISBN 978

Vietnamský válečný deník : 1964

a pocity vojáků v jihovýchodní Asii měsíc po měsíci / Chris 

Bishop

naleznete:

(4.

v

Vietnamský válečný deník zachycuje na základě svědectví těch, 

kdož v této válce bojovali, a těch, kdož o ní přinášeli zprávy, 

jedinečný a autentický p

nezhojitelnou jizvu na duši Spojených států.

přehledů sleduje průběh základních událostí války, ve které proti sobě stály 

severovietnamské síly a americké, australské a jih

Bezprostřední zkušenosti prostých vojáků jsou zachyceny prostřednictvím stovek výňatků z 

osobních vzpomínek, novinových a časopiseckých článků a oficiálních hlášení

o tomto konfliktu tvrdí, že byl prv

černobílých fotografií. Sleduje den za dnem průběh a okolnosti vietnamské války. Obsahuje 

stovky novinových zpráv, osobních vzpomínek i výňatků z oficiálních bojových hlášení.

Vietnamský válečný deník: 1964-

měsíci. Editor Chris Bishop. Praha: Naše vojsko, 2005, 255 s. ISBN 80

Dějiny vietnamské války : tragédie v Asii a konec amerického 

snu / Marc Frey 

naleznete:

(4. podlaží); skupina 

v katalogu: 

Válka ve Vietnamu byla nejdelším válečným stře

Vyžádala si stovky tisíc obětí, rozštěpila americký národ a připravila 

USA první porážku v jejich dějinách. Autor v této knize líčí příčiny a 

na indočínském bojišti ve druhé polovině 20. století, měly společného jmenovatele. Ze strany 

amců to bylo úsilí dosáhnout nezávislosti, upevnit vlastní moc v Indočíně a sjednotit 

svou vlast. Ze strany interventů to bylo úsilí udržet svůj vliv v zemi - Francouzi chtěli navrátit 

kolonialismus, Američané zadržet komunismus v Asii a prosadit svou demo

kárná expedice měla potrestat Vietnamce za operaci, kterou neposvětil Peking.

V zajetí džungle: nejdelší válka 20. století. 1. vyd. Praha: Epocha, 2007, 342 s. 

Polozapomenuté války, sv. 10. ISBN 978-808-7027-257.

Vietnamský válečný deník : 1964-1975 zkušenosti, zážitky 

a pocity vojáků v jihovýchodní Asii měsíc po měsíci / Chris 

Bishop

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

(4. podlaží); skupina – 355.4, na štítku - 355.4

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/347530

Vietnamský válečný deník zachycuje na základě svědectví těch, 

kdož v této válce bojovali, a těch, kdož o ní přinášeli zprávy, 

jedinečný a autentický pohled zevnitř na konflikt, který zanechal 

nezhojitelnou jizvu na duši Spojených států. Vietnamský válečný deník formou měsíčních 

přehledů sleduje průběh základních událostí války, ve které proti sobě stály 

severovietnamské síly a americké, australské a jihovietnamské a další spojenecké jednotky. 

Bezprostřední zkušenosti prostých vojáků jsou zachyceny prostřednictvím stovek výňatků z 

osobních vzpomínek, novinových a časopiseckých článků a oficiálních hlášení

o tomto konfliktu tvrdí, že byl první válkou "v přímém přenosu". Přes 100 barevných a 220 

černobílých fotografií. Sleduje den za dnem průběh a okolnosti vietnamské války. Obsahuje 

stovky novinových zpráv, osobních vzpomínek i výňatků z oficiálních bojových hlášení.

-1975 : zkušenosti, zážitky a pocity vojáků v jihovýchodní Asii měsíc po 

. Editor Chris Bishop. Praha: Naše vojsko, 2005, 255 s. ISBN 80-206-0789-7.

Dějiny vietnamské války : tragédie v Asii a konec amerického 

snu / Marc Frey 

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 355.4, na štítku - 355.4 FREY

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/294909

Válka ve Vietnamu byla nejdelším válečným stře

Vyžádala si stovky tisíc obětí, rozštěpila americký národ a připravila 

USA první porážku v jejich dějinách. Autor v této knize líčí příčiny a 

na indočínském bojišti ve druhé polovině 20. století, měly společného jmenovatele. Ze strany 

, upevnit vlastní moc v Indočíně a sjednotit 

Francouzi chtěli navrátit 

kolonialismus, Američané zadržet komunismus v Asii a prosadit svou demokracii, čínská 

kárná expedice měla potrestat Vietnamce za operaci, kterou neposvětil Peking.

. 1. vyd. Praha: Epocha, 2007, 342 s. 

1975 zkušenosti, zážitky 

a pocity vojáků v jihovýchodní Asii měsíc po měsíci / Chris 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

VIETNAMSKÝ

http://katalog.kfbz.cz/documents/347530

Vietnamský válečný deník zachycuje na základě svědectví těch, 

kdož v této válce bojovali, a těch, kdož o ní přinášeli zprávy, 

ohled zevnitř na konflikt, který zanechal 

Vietnamský válečný deník formou měsíčních 

přehledů sleduje průběh základních událostí války, ve které proti sobě stály 

ovietnamské a další spojenecké jednotky. 

Bezprostřední zkušenosti prostých vojáků jsou zachyceny prostřednictvím stovek výňatků z 

osobních vzpomínek, novinových a časopiseckých článků a oficiálních hlášení. Ne nadarmo se 

Přes 100 barevných a 220 

černobílých fotografií. Sleduje den za dnem průběh a okolnosti vietnamské války. Obsahuje 

stovky novinových zpráv, osobních vzpomínek i výňatků z oficiálních bojových hlášení.

1975 : zkušenosti, zážitky a pocity vojáků v jihovýchodní Asii měsíc po 

7.

Dějiny vietnamské války : tragédie v Asii a konec amerického 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

FREY

http://katalog.kfbz.cz/documents/294909

Válka ve Vietnamu byla nejdelším válečným střetnutím 20. století. 

Vyžádala si stovky tisíc obětí, rozštěpila americký národ a připravila 

USA první porážku v jejich dějinách. Autor v této knize líčí příčiny a 



pozadí tohoto konfliktu, jeho nejdůležitější politické a vojenské etapy a rovněž jeho dodnes 

trvající vliv na roli Ameriky ve světové politice. Autor přistupuje k této problematice s 

potřebným odstupem a začleňuje události v jihovýchodní Asii do celosvětového kontextu. 

Jeho závěry o příčinách amerického neúspěchu mají mnoho společného s hodnocením 

amerických omylů při plnění dnešní role jediné "supervelmoci".

FREY, Marc. Dějiny vietnamské války: tragédie v Asii a konec amerického snu

Maidl. Praha: Paseka, 2003, 210 s. ISBN 80

Odstřelovači ve Vietnamu / M

naleznete:

(4.

v katalogu: 

Na začátku války ve Vietnamu neměly Spojené státy žádné 

odstřelovače. Do konce války však odstřelovači námořní pěchoty 

a armády zabili více než 10

a příslušníků Vietkongu, což se rovná celé jedné divizi, méně než 

20

knize přibližuje, jak američtí odstřelovači ve Vietnamu spojovali moderní technologii ve 

zbraních, munici a zaměřovacích dalekohledech se staletou tradicí znamenitých střelců.

LANNING, Michael Lee. Odstřelovači ve Vietnamu

ISBN 80-862-1554-7.

Jeden den dlouhé války : 10. květen 1972, letecká válka, 

Severní Vietnam / Jeffrey Ethell, Alfred Price

naleznete:

(4. podlaží) a v Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně 

Malenovice; skupina 

v katalogu: 

Popis vojenských operací uskutečněných americkými stíhači 

10. 5.

možnost nahlédnout do "všedního dne" amerických stíhacích pilotů, účastnících se války ve 

Vietnamu. Zpracováno na základě historických záznamů, dokumentů a vzpomínek přímých 

účastníků.

ETHELL, Jeffrey L a Alfred PRICE. 

Vietnam. Vyd. 1. Překlad Lubomír Pešek. Ostrava: REVI, 1999, 307 s. ISBN 80

pozadí tohoto konfliktu, jeho nejdůležitější politické a vojenské etapy a rovněž jeho dodnes 

rvající vliv na roli Ameriky ve světové politice. Autor přistupuje k této problematice s 

potřebným odstupem a začleňuje události v jihovýchodní Asii do celosvětového kontextu. 

Jeho závěry o příčinách amerického neúspěchu mají mnoho společného s hodnocením 

amerických omylů při plnění dnešní role jediné "supervelmoci".

Dějiny vietnamské války: tragédie v Asii a konec amerického snu. Vyd. 1. Překlad Václav 

Maidl. Praha: Paseka, 2003, 210 s. ISBN 80-718-5468-9.

Odstřelovači ve Vietnamu / Michael Lee Lanning

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

(4. podlaží); skupina – 356/358, na štítku - 356/358

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/306326

Na začátku války ve Vietnamu neměly Spojené státy žádné 

odstřelovače. Do konce války však odstřelovači námořní pěchoty 

a armády zabili více než 10 000 vojáků severovietnamské armády 

a příslušníků Vietkongu, což se rovná celé jedné divizi, méně než 

20 000 kulkami. Uznávaný historik Michael Lee Lanning v

knize přibližuje, jak američtí odstřelovači ve Vietnamu spojovali moderní technologii ve 

zbraních, munici a zaměřovacích dalekohledech se staletou tradicí znamenitých střelců.

elovači ve Vietnamu. Vyd. 1. Praha: Deus, 2003, 263 s., [8] s. obr. příl. 

Jeden den dlouhé války : 10. květen 1972, letecká válka, 

Severní Vietnam / Jeffrey Ethell, Alfred Price

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží) a v Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně 

Malenovice; skupina – 355.4, na štítku - 355.4 ETHELL

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/147175

Popis vojenských operací uskutečněných americkými stíhači 

5. 1972 v rámci války ve Vietnamu. Autoři dávají čtenáři 

možnost nahlédnout do "všedního dne" amerických stíhacích pilotů, účastnících se války ve 

základě historických záznamů, dokumentů a vzpomínek přímých 

ETHELL, Jeffrey L a Alfred PRICE. Jeden den dlouhé války: 10. květen 1972, letecká válka, Severní 

. Vyd. 1. Překlad Lubomír Pešek. Ostrava: REVI, 1999, 307 s. ISBN 80-859

pozadí tohoto konfliktu, jeho nejdůležitější politické a vojenské etapy a rovněž jeho dodnes 

rvající vliv na roli Ameriky ve světové politice. Autor přistupuje k této problematice s 

potřebným odstupem a začleňuje události v jihovýchodní Asii do celosvětového kontextu. 

Jeho závěry o příčinách amerického neúspěchu mají mnoho společného s hodnocením příčin 

. Vyd. 1. Překlad Václav 

ichael Lee Lanning

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

356/358 LANNING

http://katalog.kfbz.cz/documents/306326

Na začátku války ve Vietnamu neměly Spojené státy žádné 

odstřelovače. Do konce války však odstřelovači námořní pěchoty 

000 vojáků severovietnamské armády 

a příslušníků Vietkongu, což se rovná celé jedné divizi, méně než 

ulkami. Uznávaný historik Michael Lee Lanning v této 

knize přibližuje, jak američtí odstřelovači ve Vietnamu spojovali moderní technologii ve 

zbraních, munici a zaměřovacích dalekohledech se staletou tradicí znamenitých střelců.

. Vyd. 1. Praha: Deus, 2003, 263 s., [8] s. obr. příl. 

Jeden den dlouhé války : 10. květen 1972, letecká válka, 

Severní Vietnam / Jeffrey Ethell, Alfred Price

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

podlaží) a v Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně 

ETHELL

/documents/147175

Popis vojenských operací uskutečněných americkými stíhači 

1972 v rámci války ve Vietnamu. Autoři dávají čtenáři 

možnost nahlédnout do "všedního dne" amerických stíhacích pilotů, účastnících se války ve 

základě historických záznamů, dokumentů a vzpomínek přímých 

Jeden den dlouhé války: 10. květen 1972, letecká válka, Severní 

859-5705-1.



Lovci lebek : příběhy mužů 1. squadrony 2. kavalérie Vietnam, 

1965-1971 / Matthew Brennan

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

(4. podlaží) a v Obvodní knihovně Díly; skupina – 355.4, na štítku -

355.4 BRENNAN

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/106353

28 vzpomínkových povídek, jež napsali příslušníci 1. jízdní divize, 

především piloti a střelci bitevních a průzkumných vrtulníků. Příběh 

proslulé 1. jízdní divize a především její nejúspěšnější jednotky 1. squadrony 9. kavalérie 

přibližuje kus historie války ve Vietnamu historie mužů, z nichž mnozí našli ve svých 

vrtulnících smrt. Kniha obsahuje přes 70 fotografií a také kresby amerických vrtulníků.

BRENNAN, Matthew. Lovci lebek: příběhy mužů 1. squadrony 2. kavalérie Vietnam, 1965-1971. 

Ostrava: REVI Publications, 1998, 252 s. ISBN 80-8597-04-3.

Thud : vzdušný boj proti srdci severního Vietnamu / Jack 

Broughton 

naleznete: v Obvodní knihovně Malenovice, Obvodní knihovně Díly; 

skupina – 356/358, na štítku - 356/358 BROUGHTON

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/7902

Vzpomínky stíhacího letce americké armády na bojové operace v 

rámci americko-vietnamského válečného konfliktu.

BROUGHTON, Jack M. Thud: vzdušný boj proti srdci severního Vietnamu. Vyd. 1. Překlad Ivana 

Šimková-Machová. Cheb: Svět křídel, 1995, 183 s. Svět křídel. ISBN 80-852-8036-1.

Úplná historie vietnamské války / Douglas Welsh 

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

(4. podlaží); skupina – 355.4, na štítku - 355.4 WELSH

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/3405

Autor - historik a vietnamský veterán v jedné osobě zasvěceně

objasňuje historii vietnamské války. Kniha je nabitá fakty, 

dokumentárními fotkami a myšlenkami, které provokují k zamyšlení...

WELSH, Douglas. Úplná historie vietnamské války. Čes. vyd. 1. Překlad Ivan Brož. Praha: Agentura 

Cesty, 1995, 176 s. ISBN 80-718-1049-5.



Vietnamská válka

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura a 

v Obvodní knihovně Jižní Svahy; skupina – 355.4, na štítku - 355.4 

VIETNAMSKÁ

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/26676

Česko-vietnamský tým autorů se pokusil shrnout dějiny Vietnamu 

od pravěku, přes koloniální období až po 1. a 2. světovou válku a 

zejména pak vietnamskou válku. Popisují také bojovou techniku 

užívanou francouzskou, americkou i vietnamskou armádou ve válce ve Vietnamu. Kniha je 

doplněna černobílými i barevnými fotografiemi.

ŠITA, František et al. Vietnamská válka. 1. vyd,. Praha: Naše vojsko, 1983.

Země ve vichřicích / Zdeněk Kropáč

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina –

323, na štítku - 323 KROPÁČ

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/31086

Kniha reportáží z Vietnamu, Libanonu a Íránu a jejich nedávné 

historii. Poutavou formou přibližuje mentalitu a způsob života 

obyvatel těchto tří zemí obohacených o historické souvislosti. 

KROPÁČ, Zdeněk. Země ve vichřicích. Praha: Naše vojsko, 1983, 168 s.

Džungle v pohybu / Wilfred Grabam Burchett

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina –

323, na štítku - 323 BURCHETT

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/47401

Kniha živě psaných reportáží australského autora o jižním Vietnamu. V 

první části popisuje svou cestu k partyzánům, boje kolem Saigonu, 

demonstrace ve městech, všímá si poměru sil i chování vlastenců a 

žoldáků. V druhé části přibližuje vznik války, vojenské operace, v třetí 

politiku vůči nepřátelským vojákům, převraty v Saigonu a vyhlídky na sjednání míru. Doslov 

dovozuje, že Američané nutně musí odejít.

BURCHETT, Wilfred Grabam. Džungle v pohybu. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1966.



BIOGRAFIE

Léčitelka / Elizabeth Ann Scarborough

naleznete:

v katalogu: 

Příběh z vietnamské války, kdy se americká doktorka s

džungli s tajemným Vietnamcem, který ji zasvětí do léčitelského 

umění.

SCARBOROUGH, Elizabeth Ann. 

s. Fantasy (Laser). ISBN 80

Ho Či Min / Rudolf Mrázek

naleznete:

92, na štítku 

v katalogu: 

Biografie prezidenta Vietnamu z

ústavu ČSAV, kterou napsal na základě svého pobytu ve Vietnamu 

v letech 1978

MRÁZEK, Rudolf. 

Medailóny.

Nezapomenutelné dny / Vo

naleznete:

92, na štítku 

v katalogu: 

Ministr národní obrany Vietnamské demokratické republiky a bl

spolupracovník prvního vietnamského presidenta vzpomíná na 

moudrého, laskavého a čestného "strýčka Ho". Ve vzpomínkách se 

vrací do prvního období po převzetí moci,

země usilovala o vnitřní i vnější stabilitu.

VÕ, Nguyên Giáp. 

136 s., [56] s. obr. příl. Odpovědi, Sv. 6.

Léčitelka / Elizabeth Ann Scarborough

naleznete: v Obvodní knihovně Jižní Svahy; na štítku 

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/413606

Příběh z vietnamské války, kdy se americká doktorka s

džungli s tajemným Vietnamcem, který ji zasvětí do léčitelského 

umění.

SCARBOROUGH, Elizabeth Ann. Léčitelka. Vyd. 1. Plzeň: Laser, 2003, 271 

s. Fantasy (Laser). ISBN 80-719-3147-0.

Ho Či Min / Rudolf Mrázek

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina 

92, na štítku - 92 HO ČI MIN

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/28549

iografie prezidenta Vietnamu z pera pracovníka Orientálního 

avu ČSAV, kterou napsal na základě svého pobytu ve Vietnamu 

letech 1978-79, a která vyšla 10 let po ukončení vietnamské války.

MRÁZEK, Rudolf. Ho Či Min. 1. vyd. Praha: Horizont, 1983, 133 s. 

Medailóny.

Nezapomenutelné dny / Vo-Nguyen-Giap

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina 

92, na štítku - 92 VO

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/60341

Ministr národní obrany Vietnamské demokratické republiky a bl

spolupracovník prvního vietnamského presidenta vzpomíná na 

moudrého, laskavého a čestného "strýčka Ho". Ve vzpomínkách se 

vrací do prvního období po převzetí moci, kdy válkou rozvrácená 

země usilovala o vnitřní i vnější stabilitu.

VÕ, Nguyên Giáp. Nezapomenutelné dny. Vyd. 1. Praha: Pressfoto, 1973, 

136 s., [56] s. obr. příl. Odpovědi, Sv. 6.

Obvodní knihovně Jižní Svahy; na štítku - Sc

http://katalog.kfbz.cz/documents/413606

Příběh z vietnamské války, kdy se americká doktorka setkává v 

džungli s tajemným Vietnamcem, který ji zasvětí do léčitelského 

. Vyd. 1. Plzeň: Laser, 2003, 271 

naučná literatura; skupina –

http://katalog.kfbz.cz/documents/28549

pera pracovníka Orientálního 

avu ČSAV, kterou napsal na základě svého pobytu ve Vietnamu 

79, a která vyšla 10 let po ukončení vietnamské války.

. 1. vyd. Praha: Horizont, 1983, 133 s. 

naučná literatura; skupina –

http://katalog.kfbz.cz/documents/60341

Ministr národní obrany Vietnamské demokratické republiky a blízký 

spolupracovník prvního vietnamského presidenta vzpomíná na 

moudrého, laskavého a čestného "strýčka Ho". Ve vzpomínkách se 

kdy válkou rozvrácená 

. Vyd. 1. Praha: Pressfoto, 1973, 



PRŮVODCE

Vietnam / James Sullivan

naleznete:

(4. podlaží); skupina 

v katalogu: 

Velký průvodce National Geographic vyniká nesrovnatelnou 

kvalitou, praktičností, vkusným designem a stovkami unikátních 

fotografií. Ve všech průvodcíc

informace o nejnavštěvovanějších destinacích v dané zemi, 

doplňující poznatky z historie, kultury a současného života země, 

velké množství doplňujících barevných fotografií, desítky podrobných barevných map, 

cyklistické a pěší stezky, nápady na výlety vyznačené v mapách a úplné údaje pro návštěvníky 

včetně informací o hotelech, restauracích, nákupních možnostech a zábavních podnicích.

SULLIVAN, James. Vietnam. Brno: Computer Press, c2010, 272 s. Velký průvodce National Geograph

(Computer Press). ISBN 978-80-251

Vietnam / Jan Dodd

naleznete:

(4. podlaží); skupina 

v katalogu: 

Turistický průvodce podrobně popisuje všechny aspekty cestování 

po Vietnamu. Zasvěceně osvětluje vietnamskou historii, kulturu a 

popisuje i přírodní krásy. Obsahuje mapy a plánky jednotlivých 

oblastí a barevné fotografie.

DODD, Jan, Mark Edward LEWIS a Ron EMMONS. 

průvodce]. 1. vyd. Brno: Jota, 2008, xxiv, 704 s., [8] s. barev. obr. příl. Livingstone 

978-80-7217-540-6.

Jihovýchodní Asie : Kambodža, Hongkong, Laos, Filipíny, 

Singapur, 

naleznete:

(4.

v katalogu: 

Publikace 

popisuje všechny turistické destinace 

skryté útulky v džungli. Zájemcům doporučí nejrůznější aktivity (od 

Vietnam / James Sullivan

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 908(5)P, na štítku - 908(5)P

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/460243

Velký průvodce National Geographic vyniká nesrovnatelnou 

kvalitou, praktičností, vkusným designem a stovkami unikátních 

fotografií. Ve všech průvodcích naleznete podrobné popisy a 

informace o nejnavštěvovanějších destinacích v dané zemi, 

doplňující poznatky z historie, kultury a současného života země, 

velké množství doplňujících barevných fotografií, desítky podrobných barevných map, 

stezky, nápady na výlety vyznačené v mapách a úplné údaje pro návštěvníky 

včetně informací o hotelech, restauracích, nákupních možnostech a zábavních podnicích.

. Brno: Computer Press, c2010, 272 s. Velký průvodce National Geograph

251-2193-1.

Vietnam / Jan Dodd

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 908(5)P, na štítku - 908(5)P

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/422520

Turistický průvodce podrobně popisuje všechny aspekty cestování 

po Vietnamu. Zasvěceně osvětluje vietnamskou historii, kulturu a 

popisuje i přírodní krásy. Obsahuje mapy a plánky jednotlivých 

oblastí a barevné fotografie.

DODD, Jan, Mark Edward LEWIS a Ron EMMONS. Vietnam: [turistický 

. 1. vyd. Brno: Jota, 2008, xxiv, 704 s., [8] s. barev. obr. příl. Livingstone 

Jihovýchodní Asie : Kambodža, Hongkong, Laos, Filipíny, 

Singapur, Thajsko, Vietnam : turistický průvodce / Atiyah

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 908(5)P, na štítku - 908(5)P

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/358710

Publikace zahrnuje turisticky nejzajímavější země oblasti.

popisuje všechny turistické destinace - od rušných velkoměst po 

skryté útulky v džungli. Zájemcům doporučí nejrůznější aktivity (od 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

908(5)P SULLIVAN

http://katalog.kfbz.cz/documents/460243

Velký průvodce National Geographic vyniká nesrovnatelnou 

kvalitou, praktičností, vkusným designem a stovkami unikátních 

h naleznete podrobné popisy a 

informace o nejnavštěvovanějších destinacích v dané zemi, 

doplňující poznatky z historie, kultury a současného života země, 

velké množství doplňujících barevných fotografií, desítky podrobných barevných map, 

stezky, nápady na výlety vyznačené v mapách a úplné údaje pro návštěvníky 

včetně informací o hotelech, restauracích, nákupních možnostech a zábavních podnicích.

. Brno: Computer Press, c2010, 272 s. Velký průvodce National Geographic 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

908(5)P DODD

/katalog.kfbz.cz/documents/422520

Turistický průvodce podrobně popisuje všechny aspekty cestování 

po Vietnamu. Zasvěceně osvětluje vietnamskou historii, kulturu a 

popisuje i přírodní krásy. Obsahuje mapy a plánky jednotlivých 

Vietnam: [turistický 

. 1. vyd. Brno: Jota, 2008, xxiv, 704 s., [8] s. barev. obr. příl. Livingstone - průvodci. ISBN 

Jihovýchodní Asie : Kambodža, Hongkong, Laos, Filipíny, 

turistický průvodce / Atiyah

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí 

908(5)P JIHOVÝCHODNÍ

http://katalog.kfbz.cz/documents/358710

ahrnuje turisticky nejzajímavější země oblasti. Živě 

od rušných velkoměst po 

skryté útulky v džungli. Zájemcům doporučí nejrůznější aktivity (od 



pěších túr v horských oblastech Chiang Mai až po potápění na Filipínách). Podává 

vyčerpávající hodnocení všech míst vhodných pro ubytování, stravování a zábavu - je určen 

každému rozpočtu. V průvodci najdete bohatý fotografický doprovod, který ukazuje největší 

atrakce a pozoruhodnosti jihovýchodní Asie, je doplněn o mapy a plány všech důležitých 

regionů a měst.

ATIYAH, Jeremy. Jihovýchodní Asie: Kambodža , Hongkong, Laos, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam 

: turistický průvodce. Vyd. 1. Brno: Jota, 2006, 819 s., [16] s. barev. obr. příl. Livingstone - průvodci. 

ISBN 80-721-7400-2.



LÉČITELSTVÍ

Léčivé rostliny Číny a Vietnamu. : 1. díl, (a

naleznete:

podlaží); skupina 

v katalogu: 

První díl publikace se věnuje sto dvaceti

tohoto regionu. Autor zde uvádí botanický popis a rozšíření 

každého druhu, jeho obsahové látky a léčebné užití, včetně 

doporučené denní dávky drogy.

VALÍČEK, Pavel. Léčivé rostliny Číny a Vietnamu.

6231-488.

Léčivé rostliny Číny a Vietnamu. : 2. díl, (j

naleznete:

podlaží); skupina 

v katalogu: 

Druhý díl pokračuje dalš

obou dílech je tedy celkem uvedeno 260 léčivých rostlin. Každá z 

nich je mimo textové části 

potom uvedeny i v barevné příloze.

VALÍČEK, Pavel. Léčivé rostliny Číny a Vietnamu

86231-52-52.

Léčivé rostliny Číny a Vietnamu. : 1. díl, (a-i) / Pavel Valíček

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 615.32, na štítku - 615.32 VALÍČEK

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/448821

První díl publikace se věnuje sto dvaceti pěti léčivým rostlinám 

tohoto regionu. Autor zde uvádí botanický popis a rozšíření 

každého druhu, jeho obsahové látky a léčebné užití, včetně 

doporučené denní dávky drogy.

Léčivé rostliny Číny a Vietnamu. 1. vyd. Benešov: Start, 2009, 338 

Léčivé rostliny Číny a Vietnamu. : 2. díl, (j-z) / Pavel Valíček 

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 615.32, na štítku - 615.32 VALÍČEK

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/468474

Druhý díl pokračuje dalšími 135 druhy léčivých rostlin (J

obou dílech je tedy celkem uvedeno 260 léčivých rostlin. Každá z 

nich je mimo textové části doplněna i pérovkou, některé jsou 

potom uvedeny i v barevné příloze.

Léčivé rostliny Číny a Vietnamu. 1. vyd. Benešov: Start, 2009-2010, 2 sv. ISBN 978

i) / Pavel Valíček

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

615.32 VALÍČEK

http://katalog.kfbz.cz/documents/448821

pěti léčivým rostlinám 

tohoto regionu. Autor zde uvádí botanický popis a rozšíření 

každého druhu, jeho obsahové látky a léčebné užití, včetně 

1. vyd. Benešov: Start, 2009, 338 s. ISBN 978-808-

z) / Pavel Valíček 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

615.32 VALÍČEK

http://katalog.kfbz.cz/documents/468474

mi 135 druhy léčivých rostlin (J-Z) takže v 

obou dílech je tedy celkem uvedeno 260 léčivých rostlin. Každá z 

doplněna i pérovkou, některé jsou 

2010, 2 sv. ISBN 978-80-



UMĚNÍ

Vietnam - plakáty propagandy : Vietnam - propaganda 

posters = Vietnam - manifesti di propaganda / Francesco 

Augusto Razetto (katalog výstavy, 2010)

naleznete: v Ústřední knihovně, příruční knihovna (4. podlaží); 

skupina – 659, na štítku - 659 VIETNAM

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/477276

Katalog výstavy více než 100 děl spojených s rozvojem propagandy 

ve Vietnamu v období 60.–90.let dvacátého století. Obsahuje statě prezidenta Nadace 

Eleutheria Francesca Augusta Razetta, ředitele Národní galerie v Praze Tomáše Vlčka nebo 

významného italského kritika umění Vittoria Sgarbiho. Monografie je doplněna barevnými 

reprodukcemi veškerých vystavených děl a bibliografií.

RAZETTO, Francesco Augusto. Vietnam - plakáty propagandy: Vietnam - propaganda posters = 

Vietnam - manifesti di propaganda. Praha: Nadační fond Eleutheria ve spolupráci s Národní galerií v 

Praze, 2010, 192 s. ISBN 978-80-254-8860-7.

Vietnamské umění  / Josef Hejzlar

naleznete: v Ústřední knihovně, příruční knihovna 4. podlaží); 

skupina – 7, na štítku - 7 HEJZLAR

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/51266

Soubor fotografií vietnamského umění od nejstarších dob až do 19. 

století, volně doprovázený textem s kulturně-historickým 

přehledem a rozborem uměleckých děl.

HEJZLAR, Josef. Vietnamské umění. 1. vyd. Praha: Artia, 1974, 256 s.

Vietnamesische Malerei / Hans Mohring

naleznete: v Ústřední knihovně, příruční knihovna (4. podlaží); skupina 

– 75, na štítku - 75 MOHRING

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/50890

Díky berlínskému sinologovi a novináři máme možnost seznámit se 

s vietnamským malířstvím prostřednictvím 32 barevných a 25 

černobílých reprodukcí.

MOHRING, Hans. Vietnamesische Malerei. 1. vyd. Seeman: Leipzig, 1963.



EKONOMIKA, POLITIKA

Západní Čína a Vietnam : nové šance, nové výzvy / Petr 

Němec  

naleznete: v

podlaží); sku

v katalogu: 

Publikace zaměřená na podporu exportu do Číny a Vietnamu.

NĚMEC, Petr. 

Praha: Oeconomica, 2008, 198 s. ISBN 978

Knowledge management in small and medium sized 

enterprises in developing countries (case study: Vietnam) = 

Znalostní management v malých a středních podnicích v 

rozvojových zemích : 

thesis summary / Thi Hai Hang Nguyen

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Teze dizertační práce o možnostech znalostního managementu v

NGUYEN, Thi Hai Hang. Knowledge management in small and medium sized enterprises in developing 

countries: (case study: Vietnam) = Zn

rozvojových zemích : (případová studie Vietnam) : doctoral thesis summary

University in Zlín, 2012, 30 s. ISBN 978

Pýcha moci / James William Fulbright

naleznete: v

327, na štítku 

v katalogu: 

Studie známého amerického politika, 

20. století. Autor zde roz

rozvojových zemí), kriticky analyzuje americkou politiku a její pojetí 

(patří 

působí

FULBRIGHT, James William. Pýcha moci

Korbař. Praha: Svoboda, 1969, 292 s. Svět v pohybu.

Západní Čína a Vietnam : nové šance, nové výzvy / Petr 

Němec  

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 338, na štítku - 338 NĚMEC

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/429213

Publikace zaměřená na podporu exportu do Číny a Vietnamu.

NĚMEC, Petr. Západní Čína a Vietnam: nové šance, nové 

Praha: Oeconomica, 2008, 198 s. ISBN 978-80-245-1365

Knowledge management in small and medium sized 

enterprises in developing countries (case study: Vietnam) = 

Znalostní management v malých a středních podnicích v 

rozvojových zemích : (případová studie Vietnam) : doctoral 

thesis summary / Thi Hai Hang Nguyen

naleznete: v Ústřední knihovně, povinný výtisk (4. podlaží, IRC); 

skupina – 334.72, na štítku - 334.72 NGUYEN

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/494540

Teze dizertační práce o možnostech znalostního managementu v podnicích ve Vietnamu.

Knowledge management in small and medium sized enterprises in developing 

countries: (case study: Vietnam) = Znalostní management v malých a středních podnicích v 

rozvojových zemích : (případová studie Vietnam) : doctoral thesis summary. Zlín: Tomas Bata 

University in Zlín, 2012, 30 s. ISBN 978-80-7454-164-3.

Pýcha moci / James William Fulbright

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina 

327, na štítku - 327 FULBRIGHT

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/47978

Studie známého amerického politika, analyzující šedesátá léta 

století. Autor zde rozebírá světové problémy

rozvojových zemí), kriticky analyzuje americkou politiku a její pojetí 

(patří k odpůrcům supervelmocenské nadřazenosti), zabývá se vlivy 

působícími na politiku, a nabízí řešení světových problémů.

Pýcha moci. Vyd. 1. Překlad Jindřich Volek, Vladimír Marek, Tomáš 

Korbař. Praha: Svoboda, 1969, 292 s. Svět v pohybu.

Západní Čína a Vietnam : nové šance, nové výzvy / Petr 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

http://katalog.kfbz.cz/documents/429213

Publikace zaměřená na podporu exportu do Číny a Vietnamu.

Západní Čína a Vietnam: nové šance, nové výzvy. Vyd. 1. 

1365-2.

Knowledge management in small and medium sized 

enterprises in developing countries (case study: Vietnam) = 

Znalostní management v malých a středních podnicích v 

(případová studie Vietnam) : doctoral 

Ústřední knihovně, povinný výtisk (4. podlaží, IRC); 

http://katalog.kfbz.cz/documents/494540

podnicích ve Vietnamu.

Knowledge management in small and medium sized enterprises in developing 

alostní management v malých a středních podnicích v 

. Zlín: Tomas Bata 

naučná literatura; skupina –

http://katalog.kfbz.cz/documents/47978

analyzující šedesátá léta 

é problémy (zejména

rozvojových zemí), kriticky analyzuje americkou politiku a její pojetí 

supervelmocenské nadřazenosti), zabývá se vlivy 

řešení světových problémů.

. Vyd. 1. Překlad Jindřich Volek, Vladimír Marek, Tomáš 



LITERATURA

Slovník vietnamské literatury / Lucie Hlavatá, Ján Ičo a Mária 

Strašáková 

naleznete:

příruční knihovna (4. podlaží); skupina 

v katalogu: 

Slovník je vůbec první ucelenou prací v

podoby vietnamské literatury od nejstarších známých památek po 20. 

století. Úvodní stať obsahuje přehled historického vývoje literatury 

v oblasti ležící na pomezí velkých dálněvýchodn

Popisuje základní tendence, proudy a žánry, vývoj vztahu k

literární tradice. Další slovníková část podává přehled významných autorů i výklad klíčových 

pojmů včetně různých žánrů a básnický forem. Titu

poroty za biografický slovník. 

HLAVATÁ, Lucie, Ján IČO a Mária STRAŠÁKOVÁ. 

2011, 350 s. ISBN 978-807-2774-

ETNOGRAFIE

Maska, kostým a lidové divadlo : 

interdisciplinární pracovní skupiny ''Náboženské směry v 

Asii'' /  Ĺubica Obuchová

naleznete: v

podlaží)

v katalogu: 

Význam masky v dějinách divadelnictví. Zde předkládané studie se 

zaměřují na roli masky a kostýmů při magických rituálech a v 

lidovém divadle Afriky, Indie, Číny, V

nestojí ani tradiční české masopustní masky.

Maska, kostým a lidové divadlo: soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny "Náboženské směry 

v Asii". Editor Ľubica Obuchová. Praha: Česká orientalistická společnost, 2001, 1

4931-5.

Slovník vietnamské literatury / Lucie Hlavatá, Ján Ičo a Mária 

Strašáková 

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. podlaží), 

příruční knihovna (4. podlaží); skupina – 92, na štítku 

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/485659

Slovník je vůbec první ucelenou prací v češtině, která zachycuje vývoj a 

podoby vietnamské literatury od nejstarších známých památek po 20. 

století. Úvodní stať obsahuje přehled historického vývoje literatury 

oblasti ležící na pomezí velkých dálněvýchodních kultur Indie a Číny. 

Popisuje základní tendence, proudy a žánry, vývoj vztahu k zahraničí i formování vlastní 

literární tradice. Další slovníková část podává přehled významných autorů i výklad klíčových 

pojmů včetně různých žánrů a básnický forem. Titul získal v soutěži Slovník roku 2012 cenu 

HLAVATÁ, Lucie, Ján IČO a Mária STRAŠÁKOVÁ. Slovník vietnamské literatury. 1. vyd. Praha: Libri, 

-951.

Maska, kostým a lidové divadlo : soubor studií 

interdisciplinární pracovní skupiny ''Náboženské směry v 

Asii'' /  Ĺubica Obuchová

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

podlaží); skupina – 392/394, na štítku - 392/394 MASKA

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/273116

Význam masky v dějinách divadelnictví. Zde předkládané studie se 

zaměřují na roli masky a kostýmů při magických rituálech a v 

lidovém divadle Afriky, Indie, Číny, Vietnamu a Mongolska a stranou 

nestojí ani tradiční české masopustní masky.

Maska, kostým a lidové divadlo: soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny "Náboženské směry 

. Editor Ľubica Obuchová. Praha: Česká orientalistická společnost, 2001, 103 s. ISBN 80

Slovník vietnamské literatury / Lucie Hlavatá, Ján Ičo a Mária 

dospělí (4. podlaží), 

, na štítku - 92 HLAVATÁ

http://katalog.kfbz.cz/documents/485659

češtině, která zachycuje vývoj a 

podoby vietnamské literatury od nejstarších známých památek po 20. 

století. Úvodní stať obsahuje přehled historického vývoje literatury 

ích kultur Indie a Číny. 

zahraničí i formování vlastní 

literární tradice. Další slovníková část podává přehled významných autorů i výklad klíčových 

l získal v soutěži Slovník roku 2012 cenu 

. 1. vyd. Praha: Libri, 

soubor studií 

interdisciplinární pracovní skupiny ''Náboženské směry v 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

MASKA

http://katalog.kfbz.cz/documents/273116

Význam masky v dějinách divadelnictví. Zde předkládané studie se 

zaměřují na roli masky a kostýmů při magických rituálech a v 

ietnamu a Mongolska a stranou 

Maska, kostým a lidové divadlo: soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny "Náboženské směry 

03 s. ISBN 80-861-



INTERKULTURA

Metodická pomůcka pro školy k problematice 
interkulturních rozdílů : 2. část / Gabriela Bairová-Stojanová

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

podlaží); skupina – 316, na štítku - 316 METODICKÁ

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/442042

Publikace seznamující českou většinovou společnost 

s životem v zemích několika menšin, z nichž jednou je 

Vietnam. Přibližuje nejen jeho historii, ale i zvyky a 

každodenní život ve Vietnamu.

BAIROVÁ-STOJANOVÁ, Gabriela et al. Metodická pomůcka pro školy k problematice interkulturních 

rozdílů: 2. část. Olomouc: Olomoucký kraj, 2008, 72 s.



BELETRIE

Ru : příběh

naleznete:

Th

v katalogu: 

RU je skutečným příběhem vietnamské 

opustila Vietnam na člunech. V letech, která následovala po dobyt

Saigonu komunisty, z města uprchlo přes milion Vietnamců. Opustili ho 

s minimálními prostředky, na člunech, které se na vlnách potácely jako 

ořechové skořápky. Tato zkušenost

THÚY, Kim. Ru: příběh vietnamské utečenky

20-2.

Srdce motýla / Kien Nguyen

naleznete:

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice, 

Obvodní knihovně Díly; na štítku 

v katalogu: 

Román inspirovaný životním příběhem autorova dě

tapiserií na královském dvoře, je situován do Vietnamu počátkem 

století. Jeho křivolaká cesta až na královský dvůr 

vyprávěním plným dramatických zvratů i intrik a zároveň něžného milostného příběhu.

NGUYEN, Kien. Srdce motýla. Vyd. 1. Překlad Šárka Tulcová. Frýdek

Klokan (Alpress). ISBN 80-721-8907

Saigon / Anthony Grey

naleznete:

Obvodní knihovně Díly; na štítku 

v katalogu

Joseph Sherman uviděl Saigon poprvé 

přijel s rodinou. Nakonec tam prožil téměř celý život. Byl tam v době, 

kdy se proti Francouzům vzedmula vlna nenávisti milionů kuliů, 

Amerika zahájila svou beznadějnou válku. Dalších pět desetiletí se do 

Saigonu vracel přitahován jak zvláštní a

GREY, Anthony. Saigon. 1. vyd. v českém jazyce. Překlad Gerik Císař. Praha: BB art, 2001, 591 s. ISBN 

80-725-7351-9.

Ru : příběh vietnamské utečenky / Kim Thúy

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží)

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/496768

RU je skutečným příběhem vietnamské dívky, která spolu s dalšími lidmi 

opustila Vietnam na člunech. V letech, která následovala po dobyt

komunisty, z města uprchlo přes milion Vietnamců. Opustili ho 

s minimálními prostředky, na člunech, které se na vlnách potácely jako 

zkušenost jim dala jméno boat people - lidé člunů

Ru: příběh vietnamské utečenky. Vyd. 1. Brno: Emitos, 2010, 142 s. ISBN 978

Srdce motýla / Kien Nguyen

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice, 

Obvodní knihovně Díly; na štítku - Ng

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/302731

Román inspirovaný životním příběhem autorova dě

tapiserií na královském dvoře, je situován do Vietnamu počátkem 

století. Jeho křivolaká cesta až na královský dvůr 

dramatických zvratů i intrik a zároveň něžného milostného příběhu.

. Vyd. 1. Překlad Šárka Tulcová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, 358 s. 

8907-7.

Saigon / Anthony Grey

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží) a v 

Obvodní knihovně Díly; na štítku - Gr

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/196352

Joseph Sherman uviděl Saigon poprvé roku 1925, kdy tam jako 15

přijel s rodinou. Nakonec tam prožil téměř celý život. Byl tam v době, 

kdy se proti Francouzům vzedmula vlna nenávisti milionů kuliů, 

Amerika zahájila svou beznadějnou válku. Dalších pět desetiletí se do 

Saigonu vracel přitahován jak zvláštní a magickou zemí tak vietnamskou kráskou Lan.

. 1. vyd. v českém jazyce. Překlad Gerik Císař. Praha: BB art, 2001, 591 s. ISBN 

dospělí (3. podlaží); na štítku -

http://katalog.kfbz.cz/documents/496768

dívky, která spolu s dalšími lidmi 

opustila Vietnam na člunech. V letech, která následovala po dobytí 

komunisty, z města uprchlo přes milion Vietnamců. Opustili ho 

s minimálními prostředky, na člunech, které se na vlnách potácely jako 

lidé člunů.

. Vyd. 1. Brno: Emitos, 2010, 142 s. ISBN 978-80-87171-

dospělí (3. podlaží) a v 

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice, 

http://katalog.kfbz.cz/documents/302731

Román inspirovaný životním příběhem autorova dědečka, tkalce 

tapiserií na královském dvoře, je situován do Vietnamu počátkem 20.

století. Jeho křivolaká cesta až na královský dvůr je okouzlujícím

dramatických zvratů i intrik a zároveň něžného milostného příběhu.

Místek: Alpress, 2003, 358 s. 

dospělí (3. podlaží) a v 

http://katalog.kfbz.cz/documents/196352

roku 1925, kdy tam jako 15letý 

přijel s rodinou. Nakonec tam prožil téměř celý život. Byl tam v době, 

kdy se proti Francouzům vzedmula vlna nenávisti milionů kuliů, i když 

Amerika zahájila svou beznadějnou válku. Dalších pět desetiletí se do 

magickou zemí tak vietnamskou kráskou Lan.

. 1. vyd. v českém jazyce. Překlad Gerik Císař. Praha: BB art, 2001, 591 s. ISBN 



Dračí král : vietnamské pohádky

naleznete:

beletrie 

v katalogu: 

Pohádky z

konfuciánství i taoismu. Ve vietnamské mytologii hraje drak 

důležitou úlohu. Je symbolem panovníka, božské neomezené moci a 

síly, především však symbolem dobra.

Dračí král: vietnamské pohádky

(Dauphin), sv. 22.

Lásku, ne válku / Danielle Steel

naleznete:

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice; na 

štítku 

v katalogu: 

V dobrodružném románu autorka zpracovala jedno ze zvlášť 

ožehavých témat pro americkou společnost 

Hrdinkou románu je mladá novinářka Paxton, která přijížd

zvláštní zpravodaj do válkou zmítaného Saigonu...

STEEL, Danielle. Lásku, ne válku. Vyd. 2. Praha: Knižní klub, 1997, 343 s. ISBN 80

Co nosili s

naleznete:

Obvodní knihovně Jižní Svahy; na štítku 

v katalogu: 

Soubor 22 povídek z války ve Vietnamu z pera americké

veterána této války. Základ všech povídek tvoří pravdivé události a 

vystupují v nich skuteční lidé. Autor se v povídkách vrací k 

událostem, které na něho nejvíc zapůsobily. 

O'BRIEN, Tim. Co nosili s sebou: povídky z vietnamské války

V Olomouci: Votobia, 1996, 249 s. ISBN 80

Dračí král : vietnamské pohádky

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží), 

beletrie - děti (3. podlaží); na štítku - Dr

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/242658

ohádky z Vietnamu, v kterých se prolínají postavy

konfuciánství i taoismu. Ve vietnamské mytologii hraje drak 

důležitou úlohu. Je symbolem panovníka, božské neomezené moci a 

síly, především však symbolem dobra.

Dračí král: vietnamské pohádky. Překlad Petra Müllerová. Praha: Dauphin, 2001, 144 s. Ethnos 

Lásku, ne válku / Danielle Steel

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží) a v 

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice; na 

štítku - St

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/4801

V dobrodružném románu autorka zpracovala jedno ze zvlášť 

ožehavých témat pro americkou společnost - válku ve Vietnamu. 

Hrdinkou románu je mladá novinářka Paxton, která přijížd

zvláštní zpravodaj do válkou zmítaného Saigonu...

. Vyd. 2. Praha: Knižní klub, 1997, 343 s. ISBN 80-717

Co nosili s sebou / Tim O´Brien

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží) a v 

Obvodní knihovně Jižní Svahy; na štítku - St

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/306

Soubor 22 povídek z války ve Vietnamu z pera americké

veterána této války. Základ všech povídek tvoří pravdivé události a 

vystupují v nich skuteční lidé. Autor se v povídkách vrací k 

událostem, které na něho nejvíc zapůsobily. 

Co nosili s sebou: povídky z vietnamské války. Překlad Pavel Dominik, Jana Mesárošová. 

V Olomouci: Votobia, 1996, 249 s. ISBN 80-719-8293-8.

dospělí (3. podlaží), 

http://katalog.kfbz.cz/documents/242658

Vietnamu, v kterých se prolínají postavy z buddhismu, 

konfuciánství i taoismu. Ve vietnamské mytologii hraje drak 

důležitou úlohu. Je symbolem panovníka, božské neomezené moci a 

. Praha: Dauphin, 2001, 144 s. Ethnos 

dospělí (3. podlaží) a v 

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice; na 

http://katalog.kfbz.cz/documents/4801

V dobrodružném románu autorka zpracovala jedno ze zvlášť 

válku ve Vietnamu. 

Hrdinkou románu je mladá novinářka Paxton, která přijíždí jako 

zvláštní zpravodaj do válkou zmítaného Saigonu...

717-6558-9.

dospělí (3. podlaží) a v 

http://katalog.kfbz.cz/documents/306

Soubor 22 povídek z války ve Vietnamu z pera amerického autora, 

veterána této války. Základ všech povídek tvoří pravdivé události a 

vystupují v nich skuteční lidé. Autor se v povídkách vrací k 

vel Dominik, Jana Mesárošová. 



Dialog s doktorem Dongem : neskutečný cestopis / Josef 

Nesvadba

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží) a v 

Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice; na 

štítku - Ne

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/35268

V reálném prostředí Vietnamu se odvíjí neskutečný příběh 

senzačního nálezu.

NESVADBA, Josef. Dialog s doktorem Dongem: neskutečný cestopis. Vyd. 

3. Praha: Československý spisovatel, 1990, 182 s. Klíč. ISBN 80-202-

0175-0.

Poslední soud / Blaga Dimitrova

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad – beletrie a v Obvodní 

knihovně Jižní Svahy; na štítku - Ne

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/33480

Dvě beletrizované reportáže z Vietnamu r. 1967 a 1972 (Poslední 

soud, Podzemní nebe) jsou dílem bulharské spisovatelky, jež při 

svém prvním pobytu ve Vietnamu adoptovala šestileté děvčátko, 

odvezla je do Bulharska a stala se mu druhou matkou. Obě 

přibližují čtenáři nejen tehdy ještě bojující a bombardovaný 

Vietnam a hrdinství jeho lidu, ale i národní psychiku, filosofii, starou vzdělanost a soudobou 

kulturu.

DIMITROVA, Blaga. Poslední soud. 1 vyd. Praha: Naše vojsko, 1974, 348 s.

Bylo léto v Hanoji / Jiřina Dumasová

naleznete: v Obvodní knihovně Jižní Svahy; na štítku - Du

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/36836

Příběh české lékařky, která zklamaná svým dosavadním životem, z 

touhy po dobrodružství a po snaze uniknout válečným událostem, 

odjíždí do Vietnamu.

DUMASOVÁ, Jiřina. Bylo léto v Hanoji. Praha: NPL, 1965, 304 s.



PERIODIKA

Tuan tin : týdenní zprávy pro Vietnamce

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - periodika

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/352123

Týdeník vycházející v letech 2005-06

Tuan tin: týdenní zprávy pro Vietnamce. [Chomutov]: [S.N.], [2005]-

2006.

Viet magazín : měsíční magazín o Vietnamu

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - periodika

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/455034

Magazín, který pomáhá vysvětlovat vietnamskou kulturu Čechům 

a také seznamuje Vietnamce s děním v Česku.

Viet magazín. Praha: Viet Media, 2009-.

Xa xú

naleznete: v Ústřední knihovně, noviny a časopisy (4. podlaží)

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/400576

Všeobecně zaměřený společenský týdeník, který se prodává v 

České republice, Polsku a Německu.

Xa Xứ. [Cheb]: Nguyen Thi, 2006-.



Cesty kolem světa

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - periodika

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/425843

Časopis, jehož každé číslo se věnuje jiné zemi. Jednou z nich je 

i Vietnam. Součástí jednotlivých čísel jsou i DVD.

Cesty kolem světa: Vietnam : Cesta do Indočíny. [Warszawa]: De 

Agostini Polska, 2008, č. 49.



ZVUKOVÉ	DOKUMENTY

Les Voix du Monde. Une anthologie des 
expressions vocales. CD III – Polyphonies 
Collection du Centre National de la Recherche 
Scientifique et du Musée de L''Homme / Hugo 
Zemp

naleznete: v Ústřední knihovně, zvuková CD (3. 

podlaží); signatura - CD 4740, na štítku - ZEM

v katalogu: 

http://katalog.kfbz.cz/documents/155645

Hudebně-antropologický zvukový dokument.

LÉOTHAUD, Gilles, Bernard LORTAT-JACOB a Hugo ZEMP. Les Voix du Monde: Une anthologie des 

expressions vocales : CD III - Polyphonies [CD]. ℗ 1996.

CD-ROM

Non-European Music in Original Recordings of Karel 
Čapek Collection. Southeast Asia

naleznete: v Ústřední knihovně, CD-ROM/DVD-ROM (4. podlaží, 

IRC); signatura - CF 135 v katalogu: 

http://katalog.kfbz.cz/documents/264852

Disk obsahuje zvukové nahrávky a doprovodná data (CD+). 

Nahrávky pocházejí ze vzácné hudební sbírky Karla Čapka 

vzniknuvší v letech 1928 - 1933, která se nachází ve sbírkách Náprstkova muzea, byla 

zdigitalizována a převedena na kompaktní disky. Její digitalizace a vydání je součástí 

programu UNESCO Pamět světa. Tento disk obsahuje hudbu Jihovýchodní Asie.

Non-European Music in Original Recordings of Karel Čapek Collection: Southeast Asia [CD-ROM]. 

Praha: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum, 1999.




