Luxusní Emiráty
Ročníková práce

Školní rok

2018 / 2019

Autor: Kristýna Nejezchlebová, IX.A
Konzultant: Mgr. Vladěna Ševčíková

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci zpracovala samostatně a použila jen
prameny uvedené v seznamu literatury.
Ve Sloupě dne 22.5.2019

Kristýna Nejezchlebová

1

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Vladěně Ševčíkové, za
ochotnou pomoc a cenné rady při vypracovávání ročníkové práci.

Obsah

2

Obsah

2

Úvod

3

1. Burj Khalifa

4

2. Burj Al Arab

6

3. Umělé ostrovy ve tvaru palmy
3.1 Palm Jumeirah
3.2 Palm Jebel Ali

7
8
8

4. Souostroví The World

9
Chyba! Záložka není definována.

5. Ski Dubai
6. Dubai Mall
6.1 Dubai Aquarium
6.2 Dubai Fountain

11
11
12

Závěr

13

Resumé

14

Seznam použité literatury

14

Zdroje obrázků

15

Úvod

Téma Luxusní Emiráty jsem si vybrala, protože mi přišlo zajímavé, jak se
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z města, kde nic nebylo, stala nejmodernější metropole. Také se jí říká země
neomezených možností a země budoucnosti. Najdete zde nejvyšší budovu světa,
největší obchodní centrum na světě, největší akvárium na světě a spoustu dalšího.
V této práci Vám představím ty nejvýznamnější a nejzajímavější místa v Dubaji.

1. Burj Khalifa

Burj Khalifa je nejvyšší mrakodrap světa, který byl postaven v letech 2004-2010.
Původně se měl jmenovat Burj Dubai, ale krátce před jeho otevřením ho pojmenovali
po prezidentovi Spojených arabských emirátů, který se jmenuje Khalífa bin Saíd
Nahján. Mrakodrap se stavěl od 21.9.2004 a ještě před dokončením,
v dubnu 2008, se stal nejvyšší stavbou světa. V lednu 2009 byla dosažena konečná
výška 828 metrů, včetně antény. Slavnostní otevření proběhlo 4.1.2010.
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Během výstavby nebyla konečná výška známa, protože byla přísně tajena kvůli
konkurenci. Mrakodrap je součástí projektu s názvem Downtown Dubai, zahrnujícího
i několik dalších mrakodrapů, nákupní středisko Dubai Mall a umělé jezírko
s vodotrysky uprostřed komplexu. Mrakodrap stojí uprostřed jezírka. Má tvar několika
plechovek naskládaných na sebe.

Je v něm 189 poschodí, ale jenom 163 je využívaných. Jejich využití je různé.
V prvních 37 patrech je Armani Hotel, který je první svého druhu. V dalších 63
patrech je 700 bytů a zbytek je věnován kancelářím a technologickým prostorům a
v 78. patře je položen plavecký bazén. Nachází se zde také nejvýše položená
restaurace na světě (122.patro) a vyhlídková plošina At The Top, která je
ve 124.poschodí.
V roce 2014 otevřeli novou vyhlídku At The Top Sky (144.patro), jde o nejvýše
položenou vyhlídku na světě. V celém mrakodrapu je 57 výtahů a 8 eskalátorů.
Mrakodrap obsahuje také speciální systém, který recykluje dešťovou vodu a využívá
ji ve zdejším bazénu. Po dostavění drží budova kolem 15 rekordů (např. nejvyšší
obytná stavba, budova s největším počtem pater a nejrychlejšími výtahy na světě).
Rekordem je také nejdéle dosud učiněný BASE jump (skok z výšky s padákem)
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z nejvyššího bodu Burj Khalify.

2. Burj Al Arab
Burj Al Arab je luxusní pětihvězdičkový hotel. Je postaven 280 metrů od pláže
Jumeirah a je spojen s pevninou soukromým mostem. Krátce po svém slavnostním
otevřením 1.12.1999 byl lidmi neoficiálně označován jako sedmihvězdičkový hotel,
dodnes patří mezi nejluxusnější hotely na světě, mezi lety 1999-2000 byl nejvyšší
budovou v Dubaji. V 51. patře, na straně otočené k pevnině, má vlastní malou letištní
plochu, na které hráli tenis v roce 2005 Roger Federer a Andre Agassi, tenisový kurt
zde byl ale dočasně. Celá stavba stála jednu miliardu dolarů.
Budova vypadá jako plachetnice, také je zvaná Alláhův prst v Perském zálivu.
Z moře hotel vypadá jako velký křesťanský kříž. Je vysoký 321 metrů a má 28 pater.
Celkem je v hotelu 202 apartmánů, které jsou dvoupatrové, a je zde také barevná
fontána. Základy sahají do 40-45 metrů mořského dna. Je o několik metrů vyšší
než Eiffelova věž a jen o 60 metrů nižší než Empire State Building. Původně měl
hotel stát přímo na pláži, avšak kvůli velkému zastínění pláže bylo rozhodnuto
postavit jej na umělém ostrově.
Ostrov poskytuje ochranu před vlnami do výšky až 8 metrů. Pro všechny hosty
je k dispozici několik aut Rolls-Royce nebo BMW s řidičem. V hotelu jsou tři
restaurace- první je uvnitř hotelu, druhá má podobu zavřené knihy a je ve výšce 200
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metrů s vyhlídkou (nahoru se jede proskleným výtahem) a třetí je pod mořem a její
součástí je obří slané akvárium, jede se do ní simulací plavby ponorkou.

3. Umělé ostrovy ve tvaru palmy

Palmové ostrovy jsou umělé ostrovy, na kterých se nachází, nebo se budou
nacházet, luxusní obchodní centra a rezidenční čtvrtě. Ostrovy v podobě palm jsou tři
Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali a Palm Deira. Ostrovy přidají celkem 520 kilometrů
pláží k městu Dubaj. Všechny materiály pro stavbu jsou těženy ve Spojených
arabských emirátech.
V budoucnu se na těchto ostrovech budou nacházet luxusní hotely, vily
s vlastním kouskem pláže, luxusní byty, zábavní parky, restaurace a tak dále. Palm
Island má sloužit jako sídlo nejbohatších lidí na světě. Ostrovy jsou vidět až
z vesmíru. První dva ostrovy se mají skládat ze 100 milionů kubických metrů skály a
písku, ostrov Palm Deira z 1 bilionu.
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3.1 Palm Jumeirah

Palm Jumeirah je nejmenší a jako první postavený z ostrovů. Leží u čtvrti
Jumeirah, poblíž hotelu Burj Al Arab. Ostrov svým tvarem připomíná palmu, tak jako
ostatní ostrovy. Je složen z kmene palmy, na kterém se nachází obchodní domy,
restaurace, domy s luxusními byty, přístav. Dále se poloostrov dělí na 17 palmových
listů, na kterých jsou vily s vlastním kouskem pláže.
Celý ostrov je obehnaný 11 kilometrovým vlnolamem. Je velký 5x5 kilometrů a
přidává k Dubaji 78 kilometrů pláže. Stavba trvala 5 let a během stavby došlo
k problémům se sesuvem půdy a nedostatečným prouděním vody na některých
místech. V současnosti se zde stěhují první vlastníci a nájemníci. Jedná se
o rezidenční projekt, určený k bydlení a s tím souvisejícími službami a možnostmi
nakupování.

3.2 Palm Jebel Ali

Za krátkou dobu od stavby Palm Jumeirah byla zahájena stavba ostrova Jebel
Ali, která je o 50 procent větší než první ostrov a také plány na něm jsou rozšířené
o některé zajímavější stavby. Jeho stavba započala v roce 2002 a ostrov je
v podstatě dokončen, ale zatím se na něm nic nenachází.
Plánují se zde domy na kůlech nad vodou, přístavy, vodní park a kolem celého
ostrova promenáda, která by měla mít tvar nápisu v arabštině. Má jít o báseň, kterou
vymyslel sám šejk Dubaje jen pro tento účel. Jeho dokončení je otázkou
budoucnosti, nicméně se na něm neustále pracuje.
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4. Souostroví The World
Souostroví The World je skupina uměle vybudovaných ostrovů, která se nachází
v Perském zálivu vedle palmových ostrovů. Souostroví má 300 ostrovů, které jsou
ve tvaru všech světových kontinentů. Lze ho nejlépe shlédnout z letadla nebo
z vrtulníku, případně při seskoku padákem. Celé souostroví je 9 kilometrů dlouhé a 6
kilometrů široké. I když 60 procent z ostrovů byly rozprodány soukromým
dodavatelům v roce 2008, vývoj na většině ostrovů se nepodařilo zahájit.
V červenci 2012 byl vyvinut Libanonský ostrov, který jako jediný slouží
pro soukromé firemní akce. Každý z ostrovů nese jméno jednoho ze států (například
Polsko). Ostrov pojmenovaný Česká republika tady nenajdeme. V lednu 2014 bylo
oznámeno zahájení projektu Srdce Evropy, což je sbírka sedmi ostrovů (Německo,
Nizozemsko, Švédsko a hlavní část Evropy).
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5. Ski Dubai
Ski Dubai je krytý lyžařský areál, který je velký 22 500 metrů čtverečních a je
součástí obchodního centra Mall of the Emirates. Nacházejí se zde sjezdovky “oslů
louka” pro nejmenší, středně náročná trať, černá trať dlouhá 400 metrů
(s převýšením 60 metrů), která je určena zkušenějším lyžařům a 90 metrů dlouhé
koryto určeno pro snowboardisty. Na vrchol přepravuje lyžaře a snowboardisty
čtyřsedačková lanovka nebo vlek. V polovině lanovky stojí restaurace Avalanche
Cafe s výhledem na celý areál. Nachází se zde také Snow Park hřiště se
sáňkařskými drahami, ledovou skluzavkou, šplhací věží, střelnicí na sněhové koule,
ledovou jeskyní a 3D kinem. Mezi další místa patří sněhové bludiště a prostor
pro vytváření sněhuláků. Udržuje se zde teplota -1 stupeň Celsia ve dne a -6 stupňů
v noci, kdy se vyrábí sníh.

10

6. Dubai Mall
Dubai Mall je největší nákupní centrum na světě podle celkové plochy. Je
součástí centra města a nachází se vedle nejvyšší budovy na světě. Obchodní
centrum bylo otevřeno 8.5.2009. V roce 2011 to byla nejnavštěvovanější budova
na planetě, navštívilo ji více než 34 milionů návštěvníků. Uvnitř centra se nachází
Dubai Aquarium, 1200 obchodů, luxusní hotel s 250 pokoji, 22 kinosálů, 120
restaurací a kaváren. Nachází se zde také kluziště, zábavní park pro děti SEGA
republic a KidZania, což je naučný park pro děti. Byl zde postaven obchod
Candylicious, což je největší obchod se sladkostmi na světě. V budově je vstup
na vyhlídku At The Top do Burj Khalífy.

6.1 Dubai Aquarium
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Dubai Aquarium je největší akvárium na světě, jeho objem je 10 milionů litrů
vody. Je domovem více než 3300 vodních živočichů, včetně 400 žraloků a rejnoků.
Dokonce se zde nachází největší skupina žraloků písečných.
Akvárium je z jedné strany viditelné všem návštěvníkům obchodního centra,
také je k dispozici ještě placená část, která vede podvodním tunelem o délce 48
metrů. Tunel se nachází 11 metrů pod hladinou a vede přes dubajské akvárium až
do podvodní zoo. Zde je možnost se zblízka setkat s piraněmi, sumci, vydrami,
tučňáky či s králem všech krokodýlů, který měří 5 metrů a váží 750 kilogramů.
Také se zde může vyzkoušet projížďka po hladině akvária ve člunu s proskleným
dnem nebo si půjčit neopren a nechat se v potápěcí kleci spustit přímo mezi žraloky.

6.2 Dubai Fountain

Dubai Fountain je největší světový choreografický fontánový systém, který se
nachází u vchodu do obchodního centra Dubai Mall a do Burj Khalify uprostřed
jezera Burj Lake. Celý systém tvoří pět kruhů různých velikostí a dva oblouky, což je

12

dohromady 275 metrů. Osvětluje ji 6600 světel a 25 barevných projektorů a vodu
stříká do výšky až 150 metrů.
Od oficiálního otevření, které proběhlo 8.5.2009 se zde představení konají
v pravidelných intervalech. Každé z představení dubajské fontány doprovází skladby
od tradiční arabské po současnou pop-music například “I Will Always Love You”
od Whitney Houston nebo “Thriller” od Michaela Jacksona. Návštěvníci mají možnost
pozorovat fontánu z blízkosti během vyhlídkové plavby.

Závěr
V mé práci jsem Vám představila podle mě ty nejzajímavější místa v Dubaji.
Kdybych někdy jela do Dubaje, tak bych určitě chtěla navštívit všechna místa, o
kterých jsem psala. Doufám, že se Vám moje ročníková práce líbila a dozvěděli jste
se něco zajímavého.
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Resumé
The goal of my course work was to introduce you interesting places in Dubai. I
write about interesting buildings, palm islands, the biggest mall, Ski Dubai, aquarium
and fountain. I hope I will sometimes visit this city, because it is a beautiful country. I
liked Dubai Fountain the most. I really like the topic I was writing about.
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