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INFORMAČNÍ BULLETIN EXPO 2015 MILÁN 

Září 2014 

1. Informace o pavilonu

Dodavatel pavilonu (KOMA) zahájil v srpnu stavbu 

přízemní konstrukce, kterou GK převzal 12. září a již 

k 1. říjnu byla dokončena celá ocelová konstrukce 

pavilonu – v současné době probíhají práce na opláštění 

pavilonu.  

Dne 30. září byl v prestižním italském deníku Corriere 

della Sera uveřejněn článek, který převzala i česká 

média, informující o prvenství ČR ve výstavbě pavilonu. 

V těsném závěsu je také Ázerbájdžán. Dalších 12 zemí 

(mezi kterými je Angola, Německo, Kuvajt, Arabské 

Emiráty, Omán, Izrael) se již nachází ve fázi nadzemní 

stavby.  

Na pozemek ČR byly doručeny všechny součásti hrubé 

stavby pavilonu a ČR tak může začít pracovat na stavbě 

interiérů. 

2. Informace o expozici

Laboratoř ticha  – multimediální prostor 

Společnost Full Capacity, studenti ČVUT a ČZU, kteří 
jsou autoři projektu Laboratoř ticha, zaslali finální 
projektovou dokumentaci a začali realizační práci 
expozice.  

Země příběhů a fantazie – národní 

expozice 

Jsou k dispozici vystavovatelské příručky se specifikací 

technických parametrů jednotlivých expozičních 

platforem.  Příručky byly rozeslány vystavovatelům a 

regionálním partnerům.  

Laboratoř života – trvalá expozice 

Společnost BLOCK a.s. ve spolupráci s UOCHB 

a 1. Lékařskou fakultou UK pracují na podobě a 

ztvárnění společného exponátu, který by se měl 

zaměřovat na prevenci a léčení závažnějších 

civilizačních chorob lidstva. Tvůrci exponátů dokončují 

smlouvy s partnery - investory    a zahajují výrobu 

uměleckých děl.  

3. Informace o restauraci

Společnost ARTEO CZ s.r.o., která je vítězem 

výběrového řízení na provozovatele restaurace, pracuje 

intenzivně na finální podobě restauračních prostor 

pavilonu. 

KGK se v září věnovala jednání s potenciálními partnery 

– dodavateli nápojů pro národní restauraci a zahájila

jednání s potenciálními partnery v Itálii, kde od počátku 

měsíce působí generální komisař trvale.  

AKTUÁLNĚ 

1 Partner Koma Modular dokončila jako první na EXPO hrubou stavbu národního pavilonu. 

2 O prvenství České republiky informovala Italská média (Corriere della Sera).  

3 Organizátoři EXPO 2015 potvrdili termín Národního dne ČR na 15. května 2015. 

4 Podle grafického manuálu MZV ČR upravila KGK logo CZ EXPO 2015. 

5 Přední vědecké ústavy potvrdily zájem účastnit se programu Dny české vědy na EXPO 2015. 

ACTION POINTS 

A V říjnu budou zahájeny práce na interiérech pavilonu. 

B Proběhne oficiální tisková konference k podpisu smlouvy o účasti s Ústeckým krajem. 

C Rádi bychom požádali zadavatele/partnery animovaných legend o flexibilní spolupráci, aby 

nedocházelo ke zpoždění při jejich výrobě.  



3. Média

Byla zahájena spolupráce s Českou televizí na výrobě pořadů o EXPO.  
KGK EXPO jedná s dalšími mediálními partnery o možnostech prezentace.  
Italská média informovala o pokroku ČR při stavbě pavilonu. ČR patří k prvním dvěma zemím, které jsou se stavbou 
nejdále.  
Proběhne tisková konference k oficiálnímu podpisu smlouvy o partnerství s Ústeckým krajem.  
KGK jedná s Českou poštou na přípravě známky s tematikou EXPO a o možnostech tisku známek podle přání partnerů.   

4. Vypisovaná výběrová řízení

Byla připravena dvě výběrová řízení na realizátora národní části expozice určené pro prezentaci krajů a partnerů a na 
realizaci vnitřního komunikačního (bezpečnostně-informačního) systému, který nahrazuje finančně nepřijatelný balíček 
služeb organizátorů (tzv. Basic Package). 

5. Závěr

KGK připravuje a uzavírá poslední smlouvy s partnery v ČR a zahájila jednání s potenciálními partnery v Itálii. KGK rovněž 

zahájila s cílem minimalizovat náklady během EXPO 2015 rozhovory s možnými dodavateli služeb pro národní pavilon – 

zejména s dodavateli energií, internetových dat a úklidových služeb. Souběžně jedná s pracovními agenturami, jejichž 

prostřednictvím bude zaměstnávat hostesky a stevardy.   

Překročené milníky 

Česká republika jako první dokončila hrubou stavbu pavilonu na EXPO 2015, autoři vnitřní expozice dokončili návrhy 

jednotlivých částí, tvůrci předložili finální zákresy uměleckých děl.  

Harmonogram - výhled 

V říjnu 2014: Budou zahájeny práce na interiérech pavilonu a na přípravě Národního dne ČR.  

V listopadu 2014:  Měla by být k dispozici finální prezentace všech exponátů.

V prosinci 2014: Měla by být dokončena hrubá stavba pavilonu ČR.  

V lednu 2015: Plánováno spuštění testování aplikace CZ EXPO 2015 pro chytrá mobilní zařízení. 

Pro další informace prosím navštivte www.czexpo.com nebo volejte na tel. číslo +420 224 186 264 



Pro další informace prosím navštivte www.czexpo.com nebo volejte na tel. číslo +420 224 186 264 




