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1. Informace o pavilonu 
Společnost KOMA zahájila instalace vnitřních síťových 
rozvodů, včetně vodovodní, odpadní, elektrické a 
internetové sítě.  
Informace o tom, že počátkem října Česká republika jako 
první ze 140 účastnických zemí EXPO 2015 dokončila 
hrubou stavbu českého pavilonu, se objevily v mnoha 
českých (Novinky.cz, E15.cz, Právo, Strategie, 
Parlamentní listy) i italských (Corriere della Sera, Il Sole 
24 Ore) médiích.  
Dne 16. října uspořádala KGK malou neformální tiskovou 
konferenci za přítomnosti modelky Aleny Šeredové přímo 
v pavilonu. O této události informoval italský tisk (il 
Giornale, Travel Quotidiano, GossipNews, TGCOM, 
apod.) a pozadu nezůstala ani česká média (Aha!, Mladá 
fronta DNES).  
V říjnu proběhla jednání s firmou Progeca, která je 
hlavním poradcem KGK při řešení inženýrských sítí a 
bezpečnosti práce. Jednání se uskutečnila za přítomnosti 
dodavatelů a umělců, jejichž instalací se bezpečností 
kontrola bude týkat.  
 
 
2. Informace o expozici 
Laboratoř ticha – multimediální prostor 
Podle stavu připravenosti KGK předpokládá, že 
s přípravou expozice začne jako první ČVUT a 
společnost Full Capacity – tedy s multimediálním 
systémem Laboratoř ticha a to již v listopadu 2014.  

 

Země příběhů a fantazie – národní expozice 
KGK předložila organizátorům ke schválení řešení 
národní části expozice a požádala vystavovatele (kraje a 
partnery) o předložení podrobnějších řešení jejich 
čtrnáctidenních výstav v rámci série osobních jednáních. 

 

Laboratoř života – trvalá expozice 
Společnost BLOCK a.s. ve spolupráci s UOCHB                  
a 1. Lékařskou fakultou UK i nadále pracují na podobě a 
ztvárnění společného exponátu, který by se měl 
zaměřovat na prevenci a léčení závažnějších 
civilizačních chorob lidstva. Předběžná podoba exponátu 
je již známa a nyní probíhají jednání s umělci, kde se 
dolaďují veškeré detaily.  
 
 
3. Informace o restauraci  
Instalace prostorového řešení zahájil i provozovatel 
restaurace, společnost ARTEO CZ s.r.o. Společnost i 
nadále intenzivně pracuje na přípravách interiéru 
provozovaných prostor a na sestavování menu.  
KGK v říjnu pokračovala v jednání s potenciálními 
partnery-dodavateli nápojů pro národní restauraci. 
 
 
 
 
 

 

AKTUÁLNĚ 
 
1 Partner Koma Modular začala pracovat na interiéru českého pavilonu.  
2 O stavbě pavilonu České republiky informovalo mnoho italských i českých médií.   
3  Modelka Alena Šeredová dotáhla symbolický poslední šroub na kovové konstrukci českého pavilonu.  
4 Kancelář generálního komisaře vybrala nové logo pro prezentaci české účasti na EXPO 2015. 

 	  
ACTION POINTS 
 
A V listopadu by měla být k dispozici finální prezentace všech exponátů.  
B V sídle Evropského parlamentu proběhne v listopadu prezentace národních pavilonů zemí Evropské 

unie.  
C  Podle odhadů ČVUT a společnost Full Capacity začnou s přípravou své expozice již v listopadu. 
 

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



	  

 
3. Média 
 
KGK zařídila pro štáby České televize lokace a osoby pro natáčení dvou pořadů o EXPO – pro dokument o vzniku 
latinského fragmentu Dalimilovy kroniky, který bude zapůjčeným exponátem po celou dobu EXPO 2015, a pro dokument o 
historii a přípravách EXPO 2015.  
Další mediální partneři – Český rozhlas a MAFRA a.s. – nadále zpravodajsky pokrývají průběh příprav národní účasti na 
EXPO 2015 (zejména prvenství ČR ve výstavě pavilonů). 
Přední italská média věnovala mimořádnou pozornost prvenství ČR ve výstavbě původních pavilonů a symbolickému 
dotažení posledního šroubu, jehož se ujala paní Alena Šeredová.   
KGK nadále jedná s italskými PR agenturami o koncepcích a rozpočtových návrzích na mediální podporu účasti ČR na 
EXPO 2015.     
 
 
4. Vypisovaná výběrová řízení 
    
KGK zahájila přípravy na vypsání výběrového řízení na realizátora Národního dne na EXPO 2015 (15.5.2015) tak, aby 
bylo možné veřejnou soutěž vypsat do konce roku 2014.  
KGK rovněž ustoupila od záměru vypsat výběrové řízení na realizátora vnitřního komunikačního systému, protože se na 
jednáních s organizátory podařilo prosadit minimalistickou koncepci, jejíž investiční hodnota nevyžaduje vypsání 
výběrového řízení. 
 
5. Závěr 
 
KGK dále vede jednání s potenciálními partnery-vystavovateli a s potenciálními partnery doprovodných programů – 
zejména Dnů české vědy, Dnů českého designu a Národního dne.  
KGK současně pokračuje v rozhovorech s  pracovními agenturami, jejichž prostřednictvím bude zaměstnávat 
hostesky a stevardy.   
 
Překročené milníky 
 
Česká republika jako první ze všech účastnických zemí zahájila práce na interiérech a dokončuje opláštění pavilonu.  
 
Harmonogram - výhled 
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 
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