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INFORMAČNÍ BULLETIN EXPO 2015 MILÁN 

Červenec 2014 

1. Informace o pavilonu
Dne 9. 7. 2014 proběhlo v Miláně úspěšné převzetí 
pozemku č. 5 od organizátorů. 21. 7. byly zahájeny 
výkopové práce na přípravu betonových základů 
pavilonu. I přes zpoždění ze strany italských 
organizátorů, bude díky společnosti KOMA MODULAR 
s.r.o., která již úspěšně započala práce na výrobě 
českého pavilonu, možno dodržet původní 
harmonogram.   
Vzhledem k tomu, že Česká republika začala stavět jako 
první účastník EXPO 2015 bez využití firem 
nasmlouvaných EXPO, řeší KGK a KOMA MODULAR 
s organizátory komplikace spojené se spouštěním dosud 
nevyzkoušených programů řídících režim vstupů 
zaměstnanců a techniky vnějších firem na výstaviště.  

2. Informace o expozici
Laboratoř života – trvalá expozice 
KGK obdržela vizualizace všech exponátů expozice 
Laboratoř života, investoři schválili návrhy tvůrců 
uměleckých děl a umělci F. Diaz, J Nepraš a L. Rittstein 
přetvářejí své návrhy do reálné podoby. Jedním 
z exponátů bude též nízkoenergetická laboratoř firmy 
BLOCK a.s., která umožní návštěvníkům díky spolupráci 
s UOCHB a 1. Lékařskou fakultou UK prověřit vhodnost 
jejich stravovacích návyků. Společnost KOMA zahrnula 
požadavky tvůrců na prostorové a technické zajištění 
instalace exponátů do výroby modulů pavilonu.  

Země příběhů a fantazie – národní expozice 
Studenti ČVUT rozpracovali variantní návrhy ztvárnění 
expozice Země příběhů a fantazie. Výstavní platformy 
budou nabízet dostatečnou variabilitu pro jednotlivé 
osobité prezentace krajů.  
Druhým krajem, který se po Karlovarském kraji stal 
oficiálním partnerem účasti ČR na EXPO 2015, je 
Jihomoravský kraj. Také pro Jihomoravský kraj začíná již 
vznikat animovaná legenda.  

Laboratoř ticha  – multimediální prostor 
Vítězným projektem ztvárňujícím českou lesní krajinu se 
stala „Laboratoř ticha“ studentů ČVUT. Součástí jejich 
futuristické laboratoře budou nejen projekční plochy a 
interaktivní kamerový systém, ale též živé rostliny. Na 
projektu se budou podílet také studenti ČZÚ, kteří navíc 
po skončení EXPO 2015 vyhodnotí data nasbíraná 
v průběhu 6ti měsíců v tomto specifickém biotopu. 

3. Informace o restauraci
Vítězem výběrového řízení na provozovatele restaurace 
se stala společnost ARTEO CZ s.r.o., která má bohaté 
zkušenosti, neboť se podílela se na přípravách EXPO 
2010 Shanghai, EXPO 2005 Aichi a EXPO 2000 
Hannover.  V přízemí pavilonu ČR se bude nacházet 
restaurace o kapacitě 100 míst a ve 2. patře VIP 
restaurace s obsluhou pro 40 osob. Navíc u vodní plochy 
před pavilonem se návštěvníci budou moci osvěžit u 
baru. 
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CZ EXPO 2015 má nové partnery: staly se jimi Botanická zahrada hl. m. Prahy a Jihomoravský kraj. 
 Proběhlo převzetí pozemku č. 5.  
Uskutečnilo se focení Aleny Šeredové, která je tváří české účasti na EXPO 2015.  
Společnost KOMA MODULAR s.r.o. započala výkopové práce na pozemku českého pavilonu EXPO 2015. 
První vyrobený modul pro vodní plochu brouzdaliště českého pavilonu EXPO 2015. 

ACTION POINTS 

A Jednotlivé kraje, které dosud nepodepsaly partnerské smlouvy a proto si dosud nerezervovaly své 

B 
regionální dny, by měly učinit tak, co nejdříve. Kalendář akcí EXPO 2015 se plní. 
Je nutné finalizovat technickou přípravu externího uměleckého objektu v brouzdališti. 
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3. Média

Výroba animovaných legend pro partnery je již v plném proudu. Vznikla legenda o Karlových Varech a vytváří se legenda pro 
Jihomoravský kraj. 
Mediálním partnerem je společnost MAFRA.  
Paní Alena Šeredová se stala tváří české účasti na EXPO 2015 a pořídila první sérii fotografií.  

 Na webových stránkách www.czexpo.com v rubrice PAVILON naleznete další mediální výstupy. 

4. Vypisovaná výběrová řízení

V měsíci září bude vypsáno výběrové řízení na fotografické služby pro celé období průběhu Všeobecné výstavy včetně 

   dokumentace před ní. 

5. Závěr

V červenci získala KGK nové partnery - Botanická zahrada hlavního města Prahy a Jihomoravský kraj. 
Výkopové práce a příprava základů na pozemku byly zahájeny. 

Překročené milníky 
Realizátor pavilonu byl vybrán.  
Poradní sbor doporučil skupinu umělců pro realizaci uměleckých děl hlavních partnerů. 
Realizátorem pavilonu byly splněny dodatečné bezpečnostní a požární požadavky organizátorů. 
Byl vybrán producent animovaných legend. 
Byl vybrán realizátor multimediální projekce IdeaLand, expozice nese jméno Laboratoř ticha. 
Byl vybrán partner pro tištěné médium. 
Je znám provozovatel restaurace. 
Byl převzat pozemek č. 5, kde bude stát český pavilon EXPO 2015.  
Byly vyrobeny první moduly. 
Byly zahájeny výkopové práce.  

Harmonogram - výhled 
V srpnu 2014: Do Milána dorazí první moduly pavilonu ČR.   
V září 2014: Měla by být zahájena vlastní montáž pavilonu. 
V říjnu 2014: Měla by být zahájena příprava Národního dne ČR. 
V listopadu 2014: Měla by být dokončena montáž modulů pavilonu. 
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