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AKTUÁLNĚ 
 
1. KGK v prosinci 2014 zaměřila svou činnost na harmonizaci jednotlivých částí expozice a na dofinancování          

a dostavbu pavilonu podle požadavků organizátorů.  

2. V souvislosti s připravovanými obchodními prezentacemi partnerů nabídla KGK spolupráci agenturám  
CzechInvest a CzechTrade a oslovila rovněž italské hospodářské komory.  

3. Internetový magazín DaringToDo vydal článek, který se zaměřuje na EXPO, představuje 5 Pavilonů, které       
by si návštěvník neměl nechat ujít, mezi nimi je na druhém místě uveden i pavilon ČR.  

4. Testovací provoz multimediálního systému Laboratoř ticha na EXPO 2015 byl úspěšně dokončen a stěhuje       
se do Milána. 

5. Generální komisař Jiří F. Potužník byl jmenován do Steering Committee EXPO.  

 

ACTION POINTS 

A. Dne 13. 1. 2015 se uskuteční tisková konference u příležitosti představení audiovizuálního systému          
„Laboratoř ticha“, který připravuje společnost Full Capacity za účasti generálního komisaře J. F.         
Potužníka a zástupců vedení ČVUT. 

B. V druhé polovině ledna proběhne v Miláně tisková konference se společností SABMiller, která se stala   
exkluzivním dodavatelem piva pro český pavilion.  
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1. Informace o pavilonu 
Pavilon ČR je podle organizátorů i médií nadále 
nejpokročilejší stavbou na EXPO, a to přesto, že průtahy 
při schvalování pohybu stavební techniky po výstavišti 
prodloužily práce na fasádě pavilonu.  
KGK ukončila jednání s dodavateli materiálu pro 
jednotlivé části interiéru, práce, které nekryjí stávající 
partneři – například instalace slaboproudu - se stanou 
součástí dodatku smlouvy s firmou KOMA.  
KGK poptala v Itálii v podlimitním řízení návrh, realizaci a 
údržbu zelené střechy pavilonu (kterou podle regulí 
EXPO musí z 50% pokrývat živý porost).  
Předpokládaný termín převzetí pavilonu do užívání 
zůstává na konci ledna 2015.  
 
2. Informace o expozici 
Laboratoř ticha – multimediální prostor 

Společnost Full Capacity jako realizátor multimediálního 
systému úspěšně dokončila jeho testovací provoz na 
území České republiky a připravuje jeho transport na 
světovou výstavu EXPO 2015 v italském Miláně. V 
průběhu podzimních měsíců loňského roku realizoval 
projektový tým pod vedením Jana K. Rolníka instalaci a  

 
testovací provoz systému. Na konci prosince (19.12. 
2014) pak představil systém poradnímu sboru v čele s 

generálním komisařem účasti ČR na EXPO 2015 Jiřím F. 
Potužníkem. Poradní sbor shledal systém plně 
způsobilým pro instalaci na světové výstavě a nic tedy 
nebrání jeho přemístění na výstaviště v Miláně. To je 
plánováno na začátek února. 
 
Země příběhů a fantazie – národní expozice 

KGK ukončila jednání s vystavovateli v národní části 
expozice na úrovni krajů ČR, institucí i na úrovni 
soukromých firem, obsazenost rotační expozice je 
k 20.12.2014 90%.  

Národní knihovna specifikovala technické požadavky 
výstavního prostoru pro expozici fragmentu Dalimilovy 
kroniky – realizace celého mobiliáře se předpokládá již 
v lednu 2015.  

Laboratoř života – trvalá expozice 

Sbor poradců 19. prosince 2014 zhodnotil konečné 
návrhy a první fázi výroby exponátů jako zdařilé; v 
nejpokročilejším stavu je exponát ZOO Praha od Jakuba 
Nepraše, dále exponát společnosti Nafigate od Lukáše 
Rittsteina a kinetická plastika Maxima Velčovského.  
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3. Informace o restauraci  
Pracuje se na finalizaci podoby a následné instalaci barů ve všech restauracích.  
Na 3. března 2015 se plánuje tisková konference, kde by měl být představen koncept provozovatele restaurace, 
společnosti ARTEO CZ s.r.o. 
 
 
4. Média 
 
KGK připravila detailní plán mediálních výstupů o účasti ČR během EXPO 2015 v titulech MAFRA a.s. a s Českou televizí 
poptala v rámci podlimitního řízení dramaturgii a výrobu týdeníku EXPOminuty.  
Dne 22. 12. 2014 odvysílal Radiožurnál rozhovor s generálním komisařem pro Expo 2015 Jiřím Františkem Potužníkem o 
stavbě českého pavilónu a financování české účasti na výstavě. Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:  
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/cesky-pavilon-v-milane-i-po-vystave-
bude-mit-budova-uplatneni-veri-komisar—1435690 
 
5. Vypisovaná výběrová řízení 
 
Organizátoři vydali manuál k doprovodným programům a KGK v návaznosti na jeho zveřejnění dokončila zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení na Národní den. 23. prosince 2014 KGK uveřejnila dokumentaci k výběrovému řízení na 
dramaturgii a realizaci Národního dne na EXPO – výběr vítězného návrhu je naplánován na 20. února 2015.   
 
6. Závěr 
 
KGK byla požádána jako kancelář země s nejpokročilejší výstavbou o sdílení know-how s dalšími účastníky – intenzivní 
kontakt navázal GK zejména se zástupci Slovenska, Lotyšska a Estonska, které jednají i o využití dodavatelů prací 
kontrahovaných ČR. 
 
Překročené milníky 
 
V průběhu prosince uzavřela KGK smlouvy se zbývajícími kraji – Ústeckým, Moravskoslezským, Plzeňským a Vysočinou.  
 
Harmonogram - výhled 
V lednu 2015: Mělo by dojít k předání pavilonu KGK. 
V únoru 2015: Zahájení instalace uměleckých předmětů.  
V březnu 2015: Dokončení instalací.  
V dubnu 2015: Zkušební provoz.  
 
 
Doplňující informace: 
 
Alitalia and Etihad Airways  jsou oficiálními přepravci na výstavu EXPO 2015, která se bude konat od 1. května do 
31. října 2015 v italském Miláně. Přes webové stránky www.alitalia.com, výběr země Czech Republic, destinations and 
offers, si zájemci již mohou zakoupit vstupenky na výstavu EXPO 2015.  V současné době jsou v nabídce různé druhy 
vstupenek (dospělý, rodina, důchodce apod.)  se slevou 20 %, která platí až do zahájení výstavy. Cestující mohou také 
využít denní přímé spojení z Vídně do Milána na letiště Linate, které se nachází jen 8 km z centra města a nedaleko od 
této výstavy.  Další bližší informace je možné najít na našich internetových stránkách, případně se obrátit na zastoupení 
Alitalia v Praze. 
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