SMART CITY ASTANA, květen 2019

Cesta je určena odborníkům na rozvoj měst a lidských sídel, bude velmi zajímavá i pro projektanty, architekty,
ale i pro odborníky na moderní dopravní a energetickou infrastrukturu.

ASTANA: Stará část města je na pravé straně řeky Išim. Ústavní náměstí, muzeum prvního prezidenta, Kongresový
palác jsou velmi dobře viditelné při procházce podél řeky s výhledy na rozvíjející se město. Vytvořením nové Astany
byly pověřeny dvě ikony světové architektury. Prezident Nabajev svěřil vybudování města do rukou japonskému
architektu Kišu Kurokawovi a anglickému architektu Normanu Fosterovi. Navštívíme Náměstí nezávislosti, Bulvár
vodní zeleně, Kruhové náměstí, Chrám míru a souladu (pyramida vysoká 62 m, projektovaná Normanem Fosterem)
a pro kontrast stylů i mešitu Nur-Astana z roku 2005. Proslulou stavbou je věž Astany, Bajterek; nejslavnější
orientační bod ve městě a příklad futuristické architektury nového města.

V blízkosti věže jsou elegantní výškové budovy s byty a na druhé straně věže již vyrůstá další skupina mrakodrapů, jejichž
nejvyšší budova bude mít po dokončení 382 m. Water-Green Boulevard je pěší zóna táhnoucí se od rezidence prezidenta
Ak Orda až k nákupnímu centru Khan Shatyr (Norman Foster), obrovský průhledný stan vysoký 150m.
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KAZACHSTÁN nadále silně investuje i do modernizace městské infrastruktury. Rozšiřuje se letiště, bylo vybudováno
nové vlakové a autobusové nádraží, v roce 2018 se začala budovat SKY WAY a modernizuje se městský parter.

KAZACHSTÁN vkládá velké investice také do výstavnictví; výstavnímu areálu dominuje největší skleněná koule na
světě o průměru 80 metrů. Nový areál hostil výstavu nových technologií EXPO ASTANA 10. 6. - 10. 9. 2017.
V dobrě naší návštěvy bude probíhat energetický veletrh POWER ASTANA.

Cestu SMART CITY ASTANA povede naše nejzkušenější manažerka, paní Tamara Precek a na místě se účastníkům
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bude věnovat delegátka Karina. Cena a přesný termín cesty budou známy do konce roku 2018. Zájemce o cestu
prosím, aby se zatím nezávazně registrovali na sekretariat@top-expo.cz.
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