SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS BARCELONA, 13. - 18. 11. 2021
s rozšířeným doprovodným programem

Společnost TOP EXPO CZ, která se od roku 2012 ve spolupráci s TA ČR, resorty, technickými
univerzitami a odborníky na rozvoj měst v ČR věnuje pořádání poznávacích cest konferencím a
eventům v oblasti SMART CITY – SMART COMMUNITY, měla tu čest připravit pro delegaci odborníků
další z cest s rozšířeným doprovodným programem na Smart City Expo World Congress, který se po
ročním odkladu konal v listopadu 2021 v Barceloně.

Přestože většina českých odborníků, kteří se pro účast na veletrhu rozhodli, již Barcelonu znala
z předchozích pobytů, získala přeci zcela nové vnímání tohoto pulzujícího města díky snaze místní
spolupracovnice společnosti Top Expo, Mgr. Tamaře Precek, o to seznámit českou delegaci právě
s komplexním, a přesto přehledným řešením místní městské hromadné dopravy, která téměř vždy
nabízí řadu alternativ. Například transfer z barcelonského letištního terminálu T1 do centra v den
příjezdu proběhl (tarifově neintegrovanou) rychlospojkou Aerobus až do dopravního uzlu na Plaça
Espanya, odkud jela běžná “diagonální“ linka D20 až ke dveřím hotelu na náměstí Pla de Palau.
Cesta z Prahy byla vzhledem k protipandemickým
opatřením sice únavná, ale to delegaci neodradilo od
(tradičně pozdní) španělské společné uvítací večeře
ve vyhlášené restauraci Rei de la Gamba nedaleko
hotelu. Během ochutnávky typických tapas se
účastníci seznamovali s detaily programu cesty i
s místními reáliemi a kulturou.
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O víkendu se delegace věnovala bližšímu seznámení s
historickou částí města (přístav, Rambla, Plaça Reial, gotická
čtvrť), obzvláště však stopám a dílu geniálního architekta
katalánské a španělské secese, tzv. modernismu, Antonia
Gaudího. Část delegace navštívila ve čtvrti Rambla jednu z
Gaudího prvotin, překrásně zrekonstruovaný Palác Güell, kde
počíná být autorův rukopis poměrně jasně zřetelný. Cestou
přes Palác katalánské hudby (také secese), prestižní bulvár
Passeig de Gràcia, kde stojí Gaudího domy Casa Batlló a La
Pedrera, a třídu Diagonal s taktéž secesní budovou Casa de les
Punxes se skupina dostala až k unikátní stavbě Sagrada
Família. Během tlumočené návštěvy baziliky se všichni
dozvěděli zajímavé podrobnosti jak z historie, tak i ze
stavebnictví a symboliky ojedinělého uměleckého vyjadřování
Antonia Gaudího.
Smart City Expo World Congress probíhal
na novém moderním výstavišti Fira
Barcelona Gran Via. Zde se i přes velmi
intenzivní a dramatický nárůst 4. vlny
covidové pandemie v Evropě sešlo naživo
téměř 15 tisíc odborníků ze 120 zemí světa
(přičemž dalších více než 21 tisíc sledovalo
eventy kongresu online), aby se seznámili
s novinkami, projekty, vizemi a úspěchy
více než 450 vystavovatelů a 350 spíkrů.
Milá byla setkání s vystavovateli z ČR, ale i
mezi návštěvníky tu a tam zazněla z
různých koutů výstavního areálu čeština
dokladující, že se Česká republika v nových
technologiích „neztratí“.
Město PLZEŇ se na veletrhu prezentovalo projektem DUET, který spočívá ve vytvoření 3D modelu
města a následném modelování stavů,
které se ve městě buďto mohou odehrávat
(tj. krizové scénáře, predikce, protiopatření,
modelování jejich účinnosti) či se již
odehrávají (provozní stavy města jako:
doprava,
kvalita
ovzduší,
výstavba,
urbanismus, BIM, atd.) a získalo ocenění
World Smart City Awards – 2021.
(www.smartcityexpo.com/world-smart-cityawards-2021.)
Zdůrazněným
tématem
ročníku 2021 byla Inteligentní mobilita,
která naši delegaci zajímala především.
Tomuto tématu se věnovala téměř polovina
vystavovatelů a novinek a nápadů zde bylo
vskutku nepřeberně.
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Předposlední den čekalo českou
delegaci přijetí a zajímavý seminář
v Barcelona Innovation Center,
umístěné v citlivě rekonstruovaném
objektu bývalé průmyslové továrny
Ca l’Alier ve čtvrti @22, na tomto
projektu Magistrát města Barcelony
spolupracuje se společností Cisco.
Velice přívětivě skupinu uvítali
osobně jak generální ředitel
španělské pobočky společnosti
Cisco, p. Andreu Vilamitjana, tak i
ředitel
samotného
inovačního
centra, p. Xavier Azemar, který
posléze celý objekt i v něm sídlící
středisko představil a seznámil
návštěvu
s různými
projekty,
v nichž inovační centrum sehrálo
klíčovou roli. Nejeden z nápadů se
velmi zalíbil, a to především
zástupcům stat. města Plzně a
Plzeňského kraje, a to zejména
„komunikační kiosek“. Lze tedy
doufat, že se toto setkání základním
kamenem
budoucí
úspěšné
spolupráce.
V den odjezdu se Barcelona svým návštěvníkům za přízeň odvděčila nebývale přívětivým počasím,
takže kdo mohl, vyzkoušel i téměř staletou kabinovou lanovku z přístavu na horu Montjuïc.
Odborný program barcelonské městské mobility pokračoval i cestou na letiště, při které účastníci
delegace vyzkoušeli i cestování autonomním metrem linky L9, která končí přímo v budově letištního
terminálu T1.
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