Silvestr jinak, silvestr bez šampaňského

TéMA TRAVEL DIGESTU
Téma
nou stěnu z restaurantu St. Moritz Cafe
a s úsměvem sledujete Araby, kteří nenašli odvahu stoupnout si na lyže na plácku
s převýšením pouhých 60 metrů. Rotují
na čtyřsedačce nahoru a zase dolů. A tak
se nějak intuitivně rozhodnete, že jim to
ukážete! Vždyť dvě hodiny vycházejí na
tisícovku a není tam žádná fronta. To by
bylo, abyste to neprojezdili…

dubaj arabské emiráty

Když na
lyže, tak do
Dubaje

Češi na plac!
Ještě jste ani neodešli od pokladny, a už
zaslechnete češtinu. Atrakce, která vyšla
na 272 milionů dolarů, je pro našince
očividně mnohem zajímavější než třeba blízké kluziště. Jenže vzápětí přijde
nemilé překvapení. Univerzální kombinézy firmy Rossignol drží pohromadě
pouze několik suchých zipů a vyfasované lyžáky jsou tak vyšlapané, že se nedají pomalu ani zapnout. Lyže jsou sice
o něco lepší, ale celkově to je výbava,
kterou byste v Čechách nechali stát bez
zájmu u popelnice. Což opravdu překvapí v zemi, kde musí být všechno nejmodernější a kde se například pouhých
deset let staré mrakodrapy nepřestavují,
ale nahrazují novými.

Nemáte rádi vánoční hysterii a nedělá
vám dobře ani pohled na zamračenou
oblohu? Vydejte se do Spojených
arabských emirátů. Na konci roku tam
bude příjemných pětadvacet stupňů,
a kdyby se vám zastesklo po zimě,
stačí nazout lyže.
Text a foto: Petr Tůma

S

amotná představa sjezdovky
v zemi, která nikdy neviděla
sníh a kde většinu plochy tvoří vyprahlá poušť, je možná zvrácená,
ale o to přitažlivější. Samozřejmě neletíte do Dubaje proto, abyste si sjeli nějaký malý kopeček. Na druhou stranu
se o tom dobře mluví a všichni mají oči
navrch hlavy, když uprostřed léta jen tak
mezi řečí prohodíte, že jste si před týdnem zajeli malý „obřák“.
Nic není nemožné
Ve skutečnosti bylo těch oblouků opravdu jen pár, protože do kryté lyžařské
haly, byť o rozloze tří tisíc metrů čtverečních, se dlouhá sjezdovka nasoukává složitě. Navíc když je 80 metrů širo52

ká a má výšku běžného domu. Zdálky
vypadá její mírně nakloněný čtyřsetmetrový tubus zakomponovaný do nákupního střediska Mall of the Emirates jako tělo velryby, kterou tam vlny
moře omylem vyplavily. Přitom byl záměrně zkonstruován jako další unikátní atrakce, která se může hravě měřit
s ostatními lákadly Dubaje. Ať už to je
Dubailand – obrovský Disneyland, nejvyšší budova světa Burj Khalifa, uměle
vytvořené ostrovy či sedmihvězdičkový hotel Burj-al Arab tyčící se nad pláží Jumeirah a připomínající svým tvarem plachetnici. A co teprve třípatrové
mořské akvárium v Dubai Mall s více
než 33 000 živočichy, z nichž dobrých
400 tvoří žraloci a rejnoci. Vede pod
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ním prosklený tunel, takže ryby se
vznášejí přímo nad vámi.
Dvě hodiny za tisícovku
A protože jste už všechny ty ostatní
atrakce absolvovali a potřebujete změnu od příliš pohodového bafání vodní
dýmky nazývané nejen v Emirátech šíša,
vyrazíte si jednoho večera za zimou. Ta
sice spolehlivě vládne ve všech budovách,
protože k místním zvykům patří naplno
puštěná klimatizace, ale tohle je zima
pohádková, jako z Mrazíka. Plná sněhových vloček i několika jedliček, které se pod nánosem sněhu jen prohýbají.
Navíc je doplněná melodickým pobrukováním sedačkové lanovky. Pozorujete ji přes obrovskou namodralou skleně-

ní navezeno 6000 tun skutečného sněhu,
proto pokrývka sjezdovek dosahuje okolo 50 cm. Malá tyčová poma po straně
areálu stojí, a tak nezbývá než nasednout
na čtyřsedačku, která se plouží vzhůru
rychlostí šneka. Ještě že je v mezistanici
Avalanche bar. Svařák ani čaj s rumem
nečekejte, ale můžete se tu ohřát. Spolehlivě se pak zahřejete při koulení se v zorbu
nebo při jízdě na toboganu. Pravověrný
lyžař se nad těmito atrakcemi ušklíbne,
ale v Dubaji se nelyžuje tak, aby se počítaly kilometry, a výhledy na zasněžené
vrcholky tu taky nečekejte... V Dubaji se
lyžuje, protože to k tomuto pouštnímu
městu už tak nějak patří.

T ipy a informace

1

Výbavu na lyže či na snowboard si na
dovolenou brát nemusíte, zapůjčí vám ji
v rámci vstupu do arény. Byla otevřena
v roce 2006 a byl to okamžitý hit. I proto měla vzniknout poblíž závodiště nad
Al Sheba další lyžařská aréna v rámci
megaprojektu Dubailand. Nestalo se tak.

2

Otevřeno je 7 dní v týdnu, od deseti
ráno do deseti večer. Do areálu se vejde
na 1500 návštěvníků, přesto tam pravdě
podobně budete sami. Schválně jestli také
uslyšíte češtinu.

Bar bez alkoholu
Naštěstí sníh je opravdový a zima po vstupu do areálu taky. Chladicí jednotky pod
i nad sjezdovkou udržují teplotu kolem
nuly, aby mohla přes noc fungovat sněžná
děla. Navíc bylo do haly při jejím otevře-

Betonové mraveniště a kolem písečná
poušť. Takto vypadá pohled ze 124 patra
momentálně nejvyšší stavby světa, mrakodrapu
Burj Khalifa. Ten patří mezi budovy postavené
v duchu „nic není nemožné“, mezi kterými
byste našli například otáčející se mrakodrap
poháněný sluneční energií.
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