
Bank of China Tower
výška 367 m
doba stavby 1985–1990
lokalita Hongkong
zajímavost Zdůrazněné nosníky 
jsou krásnou ukázkou toho, jak 
spojit řešení konstrukce s desig- 
nem. Bankovní úředníci z toho 
ale prý tolik nadšení nejsou. 
Diagonální nosníky jim prý 
připomínají škrtání jejich jmen ze 
seznamu zaměstnanců.

Empire State Building
výška 381 m
doba stavby 1929–1931
lokalita New York, USA 
zajímavost Přestože fotky  
dělníků ve stometrových výškách 
bez jakéhokoliv jištění působí  
děsivě, byla práce na stavbě  
mrakodrapu vcelku bezpečná. 
Plány počítaly se stovkou mrtvých, 
naštěstí jich bylo „jen“ pět.

John Hancock Center
výška 344 m
doba stavby 1965–1969
lokalita Chicago, USA
zajímavost Tahle budova 
je sice jen třetím nejvyšším 
mrakodrapem v Chicagu a až 
čtvrtým nejvyšším domem ve  
Spojených státech, ale to nevadí. 
V 44. patře najdete nejvýše 
položený krytý bazén v Americe – 
a tohle prvenství se také počítá!

Petronas Towers
výška 379 m
doba stavby 1992–1998
lokalita Kuala Lumpur, Malajsie
zajímavost Dvě totožné věže, 
jejichž tvar vychází z islámské 
tradice, symbolizují pokrok, 
který Malajsii v posledních letech 
potkal. Most mezi nimi pak 
stavbu proměňuje v symbolickou 
bránu do ještě lepší budoucnosti.
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Taipei 101
výška 508 m
doba stavby 1999–2004
lokalita Tchaj-pej, Tchaj-wan
zajímavost Název Taipei budova 
nese nejenom podle města, kde 
stojí, ale také je to zkratka slov 
Technology, Art, Innovation, 
People and Environment. Tedy 
technologie, umění, inovace, 
člověk a příroda.

Sears Tower
výška 443 m
doba stavby 1970–1973
lokalita Chicago, USA
zajímavost Aby nejvyšší stavba 
USA odolala silnému větru, je  
složena z devíti k sobě navařených 
stejně širokých kvádrů, které 
postupně rostou do výšky. In-
spirací k tomuto konstrukčnímu 
řešení byl prý pro architekty 
pohled na krabičku cigaret. 

Freedom Tower
výška 417 m
doba stavby 2006–2013
lokalita New York, USA 
zajímavost Budova odkazuje  
na tragédii atentátů z roku 2001.  
Na místo nazvané Klín světla 
nebudou každý rok 11. září mezi 
8.46 a 10.28, což je doba mezi  
nárazem letadla do první věže  
a zřícením druhé věže dvojčat,  
dopadat žádné stíny. 

Burj Dubai
výška 818 m
doba stavby 2004–2009
lokalita Dubaj,  
Spojené arabské emiráty
zajímavost Dubajská věž,  
jak zní český název stavby, má 
podobu šestilistého pouštního 
květu a bude pokryta islámskými 
motivy. Má být dostavěna příští 
rok v létě.


