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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

Cestu do Dubaje pro oceněné zaměstnance společnosti Metrostav organizačně zajistila 

společnost TOP EXPO CZ, která se od roku 2012 ve spolupráci s rezorty, technickými univerzitami 

a specialisty na nové technologie věnuje pořádání eventů a poznávacích cest se zaměřením na inovace 
ve stavebnictví, dopravě, energetice a Smart Cities. 

První pobytový den zahájila skupina návštěvou staré přístavní čtvrti Bur Dubai, odkud však moderní 
lodní linkou hromadné dopravy dojela až jedné z nejmodernějších částí města, kterou je dubajská 
Marina. Dále účastníci tramvají a jednokolejkou Nakheel monorrail dojeli k mrakodrapu Palm 
Tower, stojícího v úpatí kmene palmového ostrova Palm Jumeira, z jehož 52. patra je z výšky 240 m 
dechberoucí výhled na celou palmu i její okolí. Expozice s informacemi o vzniku a výstavbě celého 
palmového komplexu se nachází v přízemní části budovy, zakomponované do obchodního domu 
Nakheel Mall. Úchvatným závěrem večera byla společná večeře při největší fontáně světa u promenády 
The Pointe na vrcholku palmy.  

  

Cesta zpět na hotel probíhala červenou trasou autonomního dubajského metra, která v podstatě 
paralelně s mořským pobřežím propojuje Dubaj v celé délce od mezinárodního letiště až po Expo, resp. 
s emirátem Abu Dhabí (délka 67 km, 35 stanic). Coby zajímavost stojí jistě za zmínku zvláštní kupé 
„zlaté třídy″ či vagón vyhrazený pro „ženy a děti″. 

Minulost, současnost ale i budoucnost Dubaje 
sjednocuje unikátní konstrukce mrakodrapu 
s názvem Dubai Frame, zpřístupněná roku 
2018 (arch. Fernando Donis), kterou skupina 
navštívila následujícího dne. Jde o zlatý rám 
obrazu, odpovídající zlatému řezu, jehož vrchní 
50m chodba se ve výšce 150 m chlubí lákadlem 
pro odvážné: prosklenou podlahou. Výhledy 
odsud jak na starou, tak i moderní Dubaj jsou 
skutečně jedinečné.  

Následovalo seznámení s perlou současného 
města, impozantní nejvyšší budovou světa, 
mrakodrapem Burj Khalifa (828 m, arch. 
Adrian Smith, developer Emaar), která z dáli 
výrazně vytyčuje centrum města už od roku 
2010. Obepíná ji kromě velkého umělého jezera 
s fontánou a ohromného nákupního střediska 

Dubai Mall i celá plejáda unikátních mrakodrapů. Většina z nich různými 
způsoby oznamuje svou autorskou developerskou společnost (především Emaar či Damac), buďto 
stálými světelnými nápisy či nápaditou pohyblivou hrou na fasádách. Večerní přejezd loďkou abra přes 
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kanál Creek do čtvrti Deira, kde se nachází největší světový trh se zlatem, dokončil další den plný 
dubajských nej. 

Nevšední zážitek čekal účastníky další den v podobě 
neotřelé budovy, v níž sídlí Muzeum budoucnosti, 
otevřené letošního roku, 22. 2. 2022. Expozice 
nastiňuje možnosti, jak pomocí moderních 
technologií nahlížet na časy příští, a klade důraz na 
uplatnění poznatků a inovací pro budoucnost 
Dubaje, přičemž neopomíná zdůrazňovat ani účast 
tohoto emirátu na vesmírném programu.  

Při pobytu mladých představitelů firmy Metrostav 
v Dubaji došlo samozřejmě i na volný čas, pro 
který Top Expo předem připravilo bohatou nabídku 
možností. Všichni se jednomyslně shodli na 
návštěvě pouště, později někteří projevili zájem 

o pohoří Hadžar na pomezí SAE s Ománem, zatímco jiní dali přednost proslulým dubajským 
plážím. Celá skupina se poté opět setkala v sousedním emirátu Šardžá, v akváriu mapujícím ve dvou 
budovách podmořský svět v Perském zálivu a někdejší tvrdý život tamních lovců perel. 

 

Velkolepým závěrem cesty za stavebními unikáty Dubaje byla v den odletu návštěva areálu EXPO 2020, 
jež vzhledem k pandemické situaci proběhlo teprve od podzimu 2021 do 31. 3. 2022 a  které tím pádem 
v tomto období bylo již prakticky liduprázdné. Výprava měla tím pádem ničím nerušenou možnost 
prohlédnout si jak vnější koncepci nejvýznamnějších pavilonů, které nebyly určeny k demolici, tak i 
expozici stěžejního pavilonu Mobility (Alif) a úchvatný kruhový vodopád. 

   

Po šťastném návratu do České republiky je třeba konstatovat, že cesta proběhla zdárně, její účastníci se 
seznámili s řadou novinek, a to jak architektonických, tak i technologických či sociálních, naučili se 
vnímat Dubaj a Spojené arabské emiráty jako moderní stát plný hodnotných myšlenek, zemi 
s jednoznačně kladným přístupem k inovacím a start-up projektům. V tomto směru byla návštěva tohoto 
území jednoznačně přínosná. 

Závěrečnou zprávu za Top Expo sepsala Tamara Precek dne 30. 11. 2022 
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