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Konference je zařazena do programu

který vychází z INICIATIVY PRŮMYSL 4.0 a SPOLEČNOST 4.0 
a předpokládá myšlenkový skok ve výrobních procesech a technologiích.

Do přednášek se od roku 2013 zapojilo více než 450 skvělých spíkrů; 
eventů se zúčastnilo více než 8000 posluchačů!

www.top-expo.cz/smart-city 



16. ROČNÍK 
je zajisté vhodný k rekapitulaci některých měst a jejich výškových budov, které se zde představily:
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VARŠAVA

MILANO

LONDÝN

A prezentovala se zde i města

DUBAI, 
LAS VEGAS, 
N.Y.
…

FRANKFURTH



Ing. Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO, Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2, www.top-expo.cz

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha 
Jižní věž je s výškou 96,6 m třetí nejvyšší 
kostelní věží v Česku… 

Staroměstská radnice byla založena roku 1338. 
typickou je pro radnici její 69,5m vysoká věž 
z druhé poloviny 14. století…,

Praha je ověnčena mnoha lichotivými přízvisky. 
Mezi velmi často používaná patří PRAHA stověžatá 



Výškové budovy jsou dnes dominantou každé moderní metropole. 
Praha v tomto ohledu za světovými i evropskými centry bezesporu zaostává. 

Stává se tak největší evropskou výzvou i příležitostí pro české i světové architekty, developery a urbanisty, 
aby výškové budovy navrhli a postavili tak, aby Praha neztratila nic ze svého pověstného „genia loci“.



Děkuji všem spíkrům této konference 

Ing. arch. Eva Jiřičná Ing. arch. Thomas Bitnar Ing. arch. Michal Postránecký (s Mílou Veselou)



PODĚKOVÁNÍ HLAVNÍM PARTNERŮM



PODĚKOVÁNÍ MEDIÁLNÍM PARTNERŮM



Přeji účastníkům této konference mnoho nových poznatků a důvodů k zamyšlení!
Přeji Pražanům moudré otce města!

Přeji návštěvníkům Prahy, 
aby mohli stále obdivovat „genia loci“ našeho hlavního města, 

ale také jeho moderní a kvalitní architekturu!

Ing. Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO, Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2, www.top-expo.cz
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