Spojené arabské emiráty – základní informace
Oficiální název státu:

Spojené arabské emiráty

Hlavní město :

Abú Dhabí

Rozloha:

83 600 km2 s ostrovy

Počet obyvatel:

7 900 000 (2013)

Hustota osídlení:

99 ob. / km²

Úřední jazyk:

Arabština

Náboženství:

Islám

Měna:

Emirátský dirham (AED) = 100 filsů; 1 USD = 3,673 AED

Státní poznávací značka:

UAE

Telefoní předvolba:

+ 971

Územní členění: Země se člení na sedm emirátů: Abú Dhabí – 2,8 mil. obyvatel, Dubai – 2,1
mil. obyvatel, Sharjah – 1,3 mil. obyvatel, Ajman – 322 tis. obyvatel, Ra‘s al-Khaimah – 319
tis. obyvatel, Fujairah – 207 tis. obyvatel, Umm al-Quwain – 52 tis. obyvatel

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY - INFORMACE OD A DO Z
Automobily – základní informace pro řidiče
Autopůjčoven je v Dubaji a jejím okolí bezpočet, ceny jsou navíc poměrně nízké a byrokracie
minimální, a tak není vypůjčení si auta až takovým problémem, jakoby se mohlo zdát na
první pohled. V některých případech nemusí být povinností ani mezinárodní řidičský průkaz.
Nevěříte-li si tak moc, abyste si sedli za volant, můžete si pronajmout i vůz s řidičem. Budeteli řídit sami, doporučujeme si připlatit i za GPS navigaci, neboť značení v Dubaji může být
místy zmatečné. Silnice jsou sice v perfektním stavu jak z katalogu, ale trpí častými zácpami.
Dubaj je bohužel i místem s jednou nejvyšších úmrtností na silnicích v poměru k počtu
obyvatel, jezděte proto velmi opatrně. Funguje zde i nulová tolerance alkoholu v krvi – v
takovém případě vás mohou buď deportovat, nebo poputujete za mříže.
Na některých cestách v Dubaji a jejím okolí se platí mýtné Salik – pojedete-li po takové
silnici, zaplatíte mýtné při vrácení auta v půjčovně. Litr benzínu v Dubaji stojí, a teď se
podržte, v přepočtu okolo 9 Kč.

Celní předpisy
Osobní věci podléhají na hranicích celní kontrole. Zakázán je dovoz výrobků z vepřového
masa, pornografických či erotických materiálů (týká se videozáznamů, knih a časopisů) a
materiálů, které by mohly být považovány za pomůcky pro šíření jiného než muslimského
náboženství. Bezcelně je možno dovézt do emirátu Abu Dhabi cigarety v hodnotě do 2.000
AED/400 ks, doutníky v hodnotě do 3.000 AED, 2 kg tabáku, 4 litry alkoholu/24 plechovek
piva (pouze nemuslimové a pouze letecky), a dary, vč. parfémů, v hodnotě do 3.000 AED. V
případě vstupu do země prostřednictvím letiště v Dubaji lze bezcelně dovézt 400 ks cigaret
nebo 50 ks doutníků nebo 500 g tabáku, 4 litry alkoholu či 2x24 plechovek piva a dary v
hodnotě do 3.000 AED. Dovoz alkoholu je zcela zakázán do emirátu Sharjah. Zakázán je
dovoz či průjezd přes SAE (včetně tranzitu na letišti) se zbraní, střelivem (včetně prázdné
munice), pomůckami pro tělesnou ochranu typu neprůstřelných vest a dalšími pomůckami
jako čistící souprava ke zbrani, opasek s pouzdrem na zbraň, pouta a další vojenský či
policejní materiál. Dovoz či tranzit zmíněných předmětů je povolen pouze na základě zvláštní
licence Ministerstva vnitra SAE. Převážení např. prázdné nábojnice do vzduchovky může být
potrestáno v lepším případě vysokou pokutou, v horším pak odnětím svobody o délce
minimálně 6 měsíců nepodmíněně. Zvláštní licenci vyžaduje dovoz technického vybavení
jako jsou satelitní telefony, odposlouchávací a nahrávací zařízení, vysílačky, apod.
Striktně je zakázán dovoz narkotik. Letiště jsou vybaveny citlivými přístroji na indikaci i
minimálního množství drog. Při zjištění byť nepatrného množství drogy u cestujícího hrozí
soud za držení omamných prostředků, přičemž minimální sazba za tento delikt je v SAE
odnětí svobody na čtyři roky nepodmíněně. Přítomnost omamné látky v krvi je hodnocena
jako její držení. Přísné tresty se týkají též držení marihuany či umělých směsí, např. Spice.
Licenci vyžaduje dovoz pesticidů.
Do SAE je zakázán dovoz některých léků, které jsou v ČR běžně dostupné. Doporučujeme
proto před cestou nahlédnout do aktuálního seznamu zakázaných léků a opatřit si včas v ČR
povolenou alternativu zakázaného léku či požadovanou lékařskou dokumentaci pro jeho
dovoz (úředně ověřenou kopii předpisu, potvrzení Ministerstva zdravotnictví ČR, že uživatel
léku jej má v držení legálně a pouze pro osobní potřebu). V případě nejasností či za účelem
ověření možnosti dovozu konkrétního léku se lze informovat na telefonním čísle: +971-26313 742 (Drug Control Department) či
emailech: ah.osman@moh.gov.ae, mvashokan@moh.gov.ae.
Více informací, včetně seznamu zakázaných léčiv naleznete na web. Adresách:
http://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/Pages/UnauthorizedMedicines.aspx
http://www.uaeembassy.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20carrying%20medecines%20to%20UAE.pdf

V případě dovozu či vývozu finanční hotovosti přesahující hodnotu 10.000,- EUR je na
hraničních přechodech SAE zákonná povinnost deklarovat tuto skutečnost při pasové,
bezpečnostní a celní kontrole, a to písemnou formou i ústním oznámením předem a bez
vyzvání. Nedodržením této povinnosti se cestující vystavuje riziku trestního stíhání a
konfiskace příslušné finanční hotovosti.
Povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt v SAE
nejsou zavedeny.

Časové pásmo
V době letního času je ve Spojených Arabských emirátech o 2 hod. více a v době zimního
času o 3hod. více.

Doprava
Taxíky jsou asi tím nejlepším způsobem, jak cestovat po Dubaji a jejím blízkém okolí. A
zejména v případě dvou nebo tří cestujících, kteří se mohou o náklady podělit. Všechny vozy
jsou nové, většinou se jedná o Toyoty Camrys, jež mají shodně barvu slonovinové kosti.
Podle barvy střechy taxíku pak poznáte společnost, se kterou ten daný řidič jezdí. Setkat se
můžete třeba se zelenými, červenými, modrými, oranžovými či žlutými – provozují je
společnosti Dubai Transport, National, Cars, Metro a Arabian. Zvláštní význam pak mají
taxíky s růžovou střechou, jež jsou určeny speciálně ženám.
Sazby všech oficiálních taxíků jsou shodné, není tedy pravda, že třeba taxíky se žlutou
střechou by byly levnější než ty se zelenou. Pozor si dejte snad jen na neoznačené taxíky a
limuzíny u hotelů, s nimi pojedete nejspíše dráž.
Dubajskou hromadnou dopravu tvoří metro a autobusy, jízdenky jsou společné. V prodeji
jsou hned čtyři typy jízdenek:
•Červené karty stojí 2 dirhamy, jsou dobíjecí a je možné je využít po dobu 90 dnů až na 10
jízd. Vždy jen buď v autobusech, nebo v metru.
•Stříbrné karty vás vyjdou na 20 dirhamů, v ceně je již započteno jízdné ve výši 14 dirhamů.
Dají se dobíjet a jejich platnost je až 5 let, koupí této jízdenky navíc získáte slevu z jízdného
ve výši 10 %.
•Zlaté karty se prodávají rovněž za 20 dirhamů a v hodnotě jízdenky je již započteno jízdné
ve výši 14 dirhamů. Na tuto jízdenku lze jezdit i ve třídě Gold Class.
•Modré karty stojí 70 dirhamů, jsou personifikované a nabízejí i takové služby, jako je
historie transakcí či možnost je dobíjet přes internet. Vhodné jsou pro ty uživatele, kteří se v
Dubaji budou zdržovat dlouhodobě.

Všechny typy jízdenek si můžete zakoupit v kterékoliv stanici metra či na hlavních
autobusových zastávkách.

Bezpečnost ve Spojených arabských emirátech
Kriminalita ve Spojených arabských emirátech a Dubaji je velmi nízká, a to i přes nedávný
růst popularity této dovolenkové destinace. Velkou roli hraje v SAE a Dubaji náboženství, a
tak je potřeba respektovat alespoň základní pravidla islámu. Přes nízkou míru kriminality v
SAE ale doporučujeme dodržovat běžná, ale účinná bezpečnostní opatření.

Elektřina
V SAE je zavedeno napětí 220 V/50 Hz. Zásuvky jsou ploché, většinou je nutný adaptér
(redukce), který si můžete zapůjčit na recepci hotelu za poplatek. Je také možno jej zakoupit
v ČR nebo na místě.

Fotografování
Fotografování nebo filmování ve Spojených arabských emirátech probíhá v zásadě bez potíží.
Avšak fotografování osob, zejména žen a dětí nelze bez jejich souhlasu, protože
fotografování osob v SAE obecně je velmi citlivou záležitostí.
Zejména v mešitách je nutno respektovat věřící a nerušit je. A samozřejmě nefotografovat
při případných projevech nesouhlasu.

Hmyz
Doporučujeme klientům přibalit do zavazadla ochranné prostředky proti komárům, neboť se v
určitých obdobích a v některých lokalitách mohou vyskytovat ve zvýšeném množství.

Hygienické podmínky:
I když je úroveň hygieny v SAE poměrně vysoká, vyplatí se věnovat pozornost některým
nebezpečím a vyhnout se konzumaci určitých pokrmů. Patří sem mimo jiné např. shwarma
prodávaná na ulici (maso nemusí být čerstvé a uchovávané v chladu) nebo saláty prodávané
v malých libanonských, pákistánských či indických restauracích. Rovněž se doporučuje
vyvarovat se nákupu masa na trzích, vhodnější je použít maso balené na základě západních
standardů a zakoupené v supermarketech. Jezte pouze v čistých restauracích, kde je na první
pohled znát přístup k hygieně. Voda tekoucí z vodovodu je například v Dubaji i dalších

městech emirátů pitná, avšak nevalné chuti, protože bývá silně chlorovaná. Lépe je dát
přednost vodě balené, která je nejenom bezpečná, ale i mnohem chutnější.

Jídlo a pití
Kuchyně v Dubaji je tolik pestrá, kolik v ní žije národností. Na ulicích najdete malé restaurace
či rychlá občerstvení, které provozuji Indové, Pákistánci, Íránci nebo Libanonci. V žádném
případě není třeba se obávat i pouličních stánků z občerstvení, hygienická pravidla jsou tu na
vysoké úrovni a velmi přísně hlídána.
Tradiční kuchyně Arabského poloostrova se stává většinou z ryb, velbloudího masa, mléka,
datlí a zeleniny. V masitých jídlech se můžeme ještě setkat se skopovým, jehněčím, drůbežím
nebo telecím. Vepřové maso islám zakazuje, ale ve špičkových restauracích velkých hotelů ho
na jídelním lístku najdeme. Nejčastěji se maso upravuje grilováním nebo vařením.
Důležitou součástí tamní kuchyně je koření a nutno uznat, že tamní kuchaři s ním zacházejí
opravdu mistrně. Jídla jsou provoněná aromatickými vůněmi kardamonu, kmínu, zázvoru,
hřebíčku, drceného pepře, muškátu nebo šafránu.
Nejčastějším nápojem v Dubaji, podobně v celém rabském světe, je čistá voda. Není divu, ve
vedrech a při konzumaci kořeněných jídel po ní organismus přímo volá. Vyhlášená je arabská
káva, která se v Jemenu pěstuje od 15. století.
Naopak alkohol je v SAE přísně zapovězen, jeho konzumaci zakazuje totiž korán. Nicméně
SAE jako světové turistické centrum pochopili, že k dovolené typických křesťanů alkohol
patří.
Ve velkých hotelech a luxusních restaurací není problémem si alkohol objednat, ať se jedná o
víno či likéry. Na letišti v bezcelní zóně si můžete zásobu alkoholu nakoupit za celkem
rozumné ceny, celní kontrolou legálně pronesete dva litry, pokud nejste muslim.
Typická jídla
Esh asarya - Tvarohový koláč se šlehačkou.
Foul - Dušené boby s česnekem a citronem.
Ghuzi - Pečené jehněčí maso s rýží a borovicovými ořechy.
Kofta - Mleté jehněčí maso s petrželí a cibulkou.
Logaimat - Smažené kuličky z vajec, mouky a šafránu.
Shisha tawouq - Grilované kuřecí kousky v marinádě s kmínem a skořicí.

Klimatické podmínky
Klimaticky spadají do subtropického pásu, který dává oblasti celoročně velmi teplé počasí.
Většinu území zabírá nehostinná poušť, jež má na klima také vliv. Zatímco ve vnitrozemí je

suchý vzduch s teplotami šplhajícími v létě až nad 50°C, u pobřeží jsou teploty o pár stupňů
nižší, nicméně téměř 100% vlhkost vzduchu pocitově teplotu zase zvyšuje.
V zimních měsících se denní teploty pohybují kolem příjemných 25 °C, ale v zimě klesají i ke
12 °C. Ve vnitrozemí, zvláště v hornatých oblastech se pak může stát, že teplota sleze až na 5
°C. V zimě tu také spadne nejvíce srážek, nejvlhčí měsíce jsou únor a březen.

Lékárny
Otevírací doba bývá ve všedních dnech většinou od 9:00 do 13:00 hod. po přestávce od
16:00 do 22:00 hod. V pátek od 16:00 do 22:00 hod.

Měna
Ve SAE je možné platit pouze místní měnou (Dirham). Měna SAE je emirátský dirham (AED).
Jeden AED má 100 filů. Bankovky této měny jsou v hodnotě 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a
1000 dirhamů a mince v hodnotě 1 dirham, nebo 50, 25, 10 a 5 filů.
K rozměnění hotovosti lze v SAE využít bank, výhodnější je ale výměna ve směnárnách, kde
neplatíte poplatky. 1 USD = 3,673 AED, 1 EUR = cca 4,2 AED (leden 2019).
Mravy a zvyklosti
Náboženstvím v SAE je islám, z jehož zásad vyplývají některé předpisy dotýkající např. jídla a
alkoholických nápojů. Během Ramadánu (měsíc islámského kalendáře) nesmí muslimové v
době od úsvitu do soumraku jíst, pít a pracovat. Pro turisty z toho plynou zavřené úřady.
Kromě toho ani turisté by neměli na veřejnosti jíst, pít, kouřit a plivat. S ohledem na islám,
který má negativní postoj k pití alkoholu, je také v SAE obtížnější tento druh nápojů sehnat. V
zásadě je to možné v restauracích patřících k větším hotelům nebo ve specializovaných
obchodech. Alkohol smí prodávat jen omezené množství licencovaných prodejců. Místní
obyvatelé nesmí alkohol kupovat. Rozhodně jej nekonzumujte na veřejnosti, mimo hotelové
restaurace. Není rovněž vhodné líbat se na veřejnosti, či jinak se intimně dotýkat.
Za ruku se zde však vodí i osoby stejného pohlaví, aniž by byly podezírány z homosexuality,
která je zde mimochodem trestná. Pokud někdo vstoupí do místnosti, vždy vstaňte, pokud
vstupujete vy, s každým si potřeste rukou. Zde však platí zásada, že muž nikdy nenabízí ruku
ženě, čeká, až ta mu ji podá. Nesedejte si nikdy tak, aby vaše chodidla na někoho směřovala. Nejezte
a nepodávejte věci levou rukou. Pokud se dostanete do složité situace, zachovejte klid a nejednejte
unáhleně. Z dalších důležitých pravidel a zásad lze jmenovat: zákaz vstupu do mešit, zákaz
konzumace alkoholu na veřejnosti, zákaz jíst, pít a kouřit na veřejnosti v době od úsvitu do soumraku
během postního měsíce Ramadánu (mimo pro cizince vyhrazená místa), zákaz znevažování
islámského náboženství a Alláha.

Nákupy
SAE platí díky nízkým daním a nízkým nákladům na dopravu za ráj nákupů a jsou proto
vyhledávány návštěvníky z celého světa. V zásadě lze říci, že se vyplatí cesta do SAE (zejména

do Dubaje) byť pouze za účelem nákupů. Každoročně je pořádán Nákupní festival v Dubaji
(březen/duben). Nakoupit tu lze poměrně levně nejrůznější zboží včetně elektroniky,
nicméně vyhlášené je zdejší zlato a stříbro.

Obvyklá pracovní doba
Banky, ministerstva a další státní instituce pracují od neděle do čtvrtka od 9:00 a končí svou
činnost pro veřejnost obvykle v 14:00. Obvyklá pracovní doba soukromých firem je sobota až
čtvrtek od 8:00 do 13:00 a po polední přestávce kromě čtvrtka ještě od 16:00 do 20:00.

Opalování
Do Emirátů se jezdí za sluníčkem, které je tam ale velmi silné po celý rok. Nepodceňujte je a
vybavte se opalovacími krémy s ochranným faktorem minimálně 30, dle typu vaší pokožky.
Naprosto nezbytné jsou kvalitní sluneční brýle s UV filtrem a pokrývka hlavy. Láhev s vodou
nebo vitamínovým či iontovým nápojem je dobré mít stále při sobě a pít pravidelně, i když
člověk nemá pocit žízně. Zásadně se neopalujte přes poledne, nejkvalitněji a dlouhodobě se
opálíte při plavání v moři a na lehátku pod slunečníkem. Pozor, abyste se nespálili při
šnorchlováni: neváhejte plavat v tričku. To vše platí ve zvýšené míře pro děti.

Orientační ceny
V Emirátech je docela levně. To však neplatí pro restaurace vícehvězdičkových hotelů, kde i
malé nealko pití k večeři stojí od 80 Kč výše v závislosti na hotelu. Pokud zvolíte hotel s
polopenzí, musíte počítat s tím, že Vaše další náklady na stravování a nápoje v hotelu ještě
řádně zatíží Vaši peněženku. To neplatí pro restaurace mimo hotelové areály a nákupní
centra, ve kterých najdete množství arabských a celosvětových rychlých občerstvení. Např.
jídlo v McDonaldu či KFC stojí dokonce v přepočtu o pár korun méně než České republice.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

láhev vody 1,5 ltr. - 2 AED
cola, pepsi atd. 2 ltr. - 5 AED
mléko 1 ltr - 4,5 - 6 AED
láhev kvalitního vína 1ltr. – 79 AED
arabský chléb - 1 - 2 AED
sezónního ovoce 1kg - 4 - 10 AED
brambory 1kg - 5 AED
kuřecí maso 0,5 kg – 16 AED
zmrzlina (nanuk) – 4 AED

Platební karty
V mnoha hotelích, restauracích a obchodech lze platit i platebními kartami, běžně akceptují
VISA, MasterCard, American Express. Na platbu kartou se však nelze vždy spoléhat. Je proto
dobré mít neustále s sebou menší množství hotovosti.

Průměrná teplota:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
vzduch 23 23 27 31 36 38 39 39 38 34 30 25
voda 21 22 23 25 26 28 28 29 29 26 24 22
Státní svátky
Státním svátkem je 2. prosinec – den, kdy v roce 1971 podepsalo 6 emírů společnou smlouvu
o vytvoření federace SAE. Emirát Ra‘s al-Khaimah se připojil v následujícím roce. V zemi se
dodržují všechny náboženské muslimské svátky. V roce 2016 připadají svátky na následující
dny:
01.01. 2019

Nový rok

05.05.2019

Lajlat al Miraj (začátek Ramadánu)

04.06.2019

Konec Ramadánu (Eid Al Fitr, trvání 3 dny)

10.08.2019

Den Arafata (Day of Arafat)

11.08.2019

Eid al-Adha (Svátek obětování, trvání 3 dny)

31.08.2019

Al-Hijra (muslimský Nový rok)

09.11.2019

Milad Un Nabi (den narození proroka Mohameda)

30.11.2019

Martyr¨s Day

02.12.2019

UAE National Day (Národní den)

Svatý měsíc Ramadán
Jak již bylo uvedeno, jedná se o období, kdy dochází ke značnému poklesu všech, tedy i
obchodních aktivit. Obchody a restaurace mají v průběhu dne zavřeno (s výjimkou shopping
mallů jako je např. Carrefour či Lulu), úřady mají otevřeno pouze několik hodin denně,
obvykle od 9:00 do 13:00. Navíc i od cizinců je požadováno, aby se na veřejnosti zdrželi
konzumace jídla, nápojů a kouření. Omezení naštěstí neplatí pro děti, těhotné ženy a
nemocné.
V restauracích velkých hotelů je možno dostat jídlo i během dne a alkoholické nápoje po
západu slunce, v některých rekreačních místech dokonce i během dne. Rozhodně se ale
nedoporučuje situovat důležité schůzky a jednání do tohoto období.

Smlouvání
Ten, kdo nemá smlouvání příliš v lásce, bude potěšen. V Emirátech se totiž nesmlouvá tolik
jako v Egyptě, Tunisku či Turecku. Zásadně se nesmlouvá v hotelích, restauracích,

obchodních centrech. Smlouvací rituál uplatníte pouze při nákupech u malých obchodníků či
při jízdě taxíkem.
Suvenýry
Typickým suvenýrem bývá:
Tradiční arabský oblek: Téměř všichni Arabové chodí oblečeni v tradičním bílém obleku,
kterému se říká dišdaša, ženy nosí nejčastěji černou abáju.
Vodní dýmka: Vodní dýmka je typická pro Dubaj a vůbec celý arabský svět. Dýmky všech
velikostí v obstojné kvalitě pořídíte na tržišti. Pokud dýmku důkladně zabalíte, nebudete mít
s jejím převozem domů žádný problém.
Koření: Pokud rádi vaříte, zajděte na trhy a kupte si kvalitní koření. Obrovské listy skořice,
čerstvý pepř, kurkuma a některá exotická koření stojí obvykle jen pár korun.

Upozornění
- zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
- zákaz fotografování vládních a vojenských budov
- nevhodnost fotografování místních žen
- nevhodnost fotografování místních mužů bez povolení
- nevhodnost pozorovat nebo dokonce vyrušovat modlící se
- zákaz jíst, pít a kouřit na veřejnosti v době od úsvitu do soumraku během postního měsíce
Ramadánu (mimo pro cizince vyhrazená místa)
- zákaz znevažování islámského náboženství a Alláha

Telefonování
Telefonní síť SAE patří mezi mimořádně rozvinuté a těžko nalézt místo, ze kterého by nebylo
možné se dovolat kamkoliv na světě. Místní telefonní síť je spravována monopolní firmou
Etisalat, která disponuje nejmodernějším vybavením. Mezinárodní telefonní kód SAE je 971.
Při telefonování z území SAE je nutné uvést předčíslí 00 plus mezinárodní kód volané země.
Telefonovat z mobilu do ČR lze prostřednictvím služby roaming, kterou je nutné aktivovat
před odjezdem. Informujte se u svého mobilního operátora, zda má v SAE smluvního
partnera, který zajišťuje telefonní hovory, a zjistěte si před odjezdem, jaké jsou poplatky za
hovory a SMS. Pokud jde o veřejné telefonní automaty, v současné době byly již téměř
všechny mincové vytlačeny automaty na kartu. Telefonní kartu lze bez problému zakoupit v
běžných obchodech nebo na benzínových pumpách.
Tísňová volání
Hasiči: 997

Policie: 999
Ambulance: 998, 999
Záchranná služba: 214666

Vhodné oblečení
Oblečení hraje stejně jako všude na světě důležitou úlohu. Pro oficiální příležitosti jsou
vyžadovány pro ženu delší šaty s rukávy po lokty, nebo kostým, který by měl zakrývat i
ramena a část paže. U mužů je obvyklý oblek a kravata. SAE jsou méně rigidní zemí, na rozdíl
od Kuvajtu nebo Saúdské Arábie, co se týče práv žen, které zde mohou chodit samy, bez
doprovodu mužů. Místní muži, obchodníky nevyjímaje, se oblékají do splývavých bílých
hábitů (dišdaš), sahajícím až ke kotníkům. Pod ním nenosí klasické spodní prádlo, ale krátkou
sukni (wizra). Při slavnostních příležitostech si na sebe berou ještě lehký průhledný plášť
(bišt). Pokrývku hlavy tvoří bílý šátek (gutra), některé národnosti (např. Saúdové, Palestinci)
preferují šátek červenobílý, který je přidržován na hlavě pomocí dvojitého černého kroužku
(agal). Nejčastější obuví jsou sandály (naal). Ženy pak chodí zahaleny do černých hábitů
(abaya), pod kterým ale většinou nosí luxusní značkové oblečení. Hlavu včetně vlasů, nosu a
obočí zakrývá černý šátek (shella), někdy kombinovaný s maskou (neikab nebo burqa).
Evropské ženy se mohou pohybovat zcela volně, turistky je občas vidět po městě i v
minisukni nebo v šortkách (v muslimské zemi mimo turistická letoviska velmi neobvyklé, a
proto je i zde vhodné do města decentnější oblečení) na pláži v bikinách.

Voda
Voda tekoucí z vodovodu je například v Dubaji i dalších městech emirátů pitná, avšak
nevalné chuti, protože bývá silně chlorovaná. Lépe je dát přednost vodě balené, která je
nejenom bezpečná, ale i mnohem chutnější.

Zdravotní péče
Zdravotní péče v SAE je na velmi dobré úrovni, avšak zároveň je také značně finančně
náročná. Za přijetí lékařem je účtována částka 100 až 250 AED, lékařské vyšetření běžného
typu stojí 400 AED, rozbor krve 250 AED. Ceny léků se běžně pohybují od 50 AED výše. Dále
např. poplatky za hospitalizaci činí cca 500 AED/noc v jednolůžkovém nemocničním pokoji,
sazby za lékařské úkony včetně operací se liší podle rozsahu zákroku, např. za akutní operaci
ledvinového kamene je v nemocnici Al Noor, Abú Dhabí účtována sazba 9 000 AED. Našim
turistům rozhodně doporučujeme dobré cestovní pojištění.

Základní slovíčka a fráze
Dobré ráno:

Sabaah al-khair

Ahoj:

Marhuba

Jak se máte:

Kayf haalak

Na shledanou:

Ma'assalaama

Vítejte:

Ahlan wa sahlan

Děkuji:

Shukran

Ano:

Na'am

Ne:

La

Prosím (muži):

Min fadlak

Prosím (ženě):

Min fadliki

mluvíte anglicky?:

Tatakullum Ingleezi?

Nerozumím:

Ana maa afham

Kolik to stojí?:

Bekam?

Omlouvám se:

Muta'assif

Číslice
1

waahld

7

saba ´a

3

thalaatha

8

thamaania

4

arba'a

9

tis´a

5

khamsa

10

ashara

6

sitta

100

meeya

