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1. Informace o pavilonu 
Dne 12. srpna 2014 dorazilo z Vizovic na milánské 
výstaviště Všeobecné světové výstavy EXPO 2015 
prvních osm modulů národního pavilonu České 
republiky. Pavilon se však bude sestavovat až po tom, co 
do Milána dorazí veškeré plošné materiály a plošné 
kovové konstrukce. Celkem jich bude pětačtyřicet a 
společnost KOMA Modular z nich na přelomu září a října 
postaví třípatrovou elegantní budovu obklopenou vodou 
během jediného měsíce. Česká republika tak začala 
stavět původní pavilon na EXPO 2015 jako jedna z 
prvních.  
 

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 
Návrh expozičních platforem a vitrín je hotov. Tvůrci nyní 
dokončují vystavovatelskou příručku, která bude detailně 
specifikovat možnosti zatížení, povrchy jednotlivých 
platforem apod. Příručka bude rozeslána vystavovatelům 
národní expozice v září.  
Ústecký kraj již rozkryl svůj záměr návrhu expozice. 
S vlastní expozicí na téma Láska a příroda se Ústecký 
kraj představí v srpnu 2015. Mimo jiné též připravuje 
originální vitráž z lubenecké dílny.  
 
Laboratoř ticha  – multimediální prostor 
Společnost Full Capacity, studenti ČVUT a ČZU, kteří 
jsou autoři projektu Laboratoř ticha, pracují na úpravách 
expozice dle doporučení Hodnotící komise. Finální 
podoba jejich projektu by měla být známa do konce září.  
 
 
3. Informace o restauraci  
Společnost ARTEO CZ s.r.o., která je vítězem 
výběrového řízení o provozovateli restaurace, začala 
pracovat na vizualizacích restauračních prostor, 
vybavení restaurace a na přípravách samotného provozu 
restaurace.  
Společnost ARTEO CZ s.r.o. má na starosti mimo jiné i 
výběr a složení pokrmů pro restauraci. Restaurační 
menu by mělo být jednak typicky české, ale zároveň 
v souladu s tématem EXPO 2015, dále musí odrážet 
moderní trendy ve stravování, tzn., být nutričně vyvážené 
a z čerstvých surovin prvotřídní kvality.  
 

AKTUÁLNĚ 
1 Na pozemku České republiky v Miláně jsou již hotové základy pro český pavilon.  
2 První osm modulů pavilonu ČR na EXPO 2015 je již v Miláně. 
3 Generální komisař Mgr. Jiří F. Potužník bude k 1. záři 2014 vyslán do Milána.  
4 Byl vytvořen návrh národní expozice Země příběhů a fantazie.  

	  
ACTION POINTS 
A Prosíme jednotlivé kraje, o sdělení záměru jejich expozice, aby bylo možné rozeslat vystavovatelské příručky 

k expozici Země příběhů a fantazie. 
B Rádi bychom požádali zadavatele/partnery animovaných legend o flexibilní spolupráci, aby nedocházelo ke 

zpoždění při jejich výrobě.  
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3. Média 
 
V září vznikne pilotní díl publicistického dovětku k legendám. Děkujeme společnosti NAFIGATE za skvělou spolupráci.  
Český rozhlas se stal mediálním partnerem CZ EXPO 2015.   
Je k dispozici nový model pavilonu ČR, jež byl vytvořen CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS.  
 
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 srpnu již bylo do Milána dopraveno prvních osm modulů českého pavilonu pro bazén a zázemí kuchyně.  
 
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.  
Byly dokončeny základy pro český pavilon.  
První moduly českého pavilonu jsou již v Miláně. 
 
Harmonogram - výhled 
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.	  
V prosinci 2014: Měla by být předána hrubá stavba pavilonu ČR.  
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