
Česká republika získala pozemek pro stavbu národního pavilonu na EXPO 2015 Milán 

Česká republika dnes potvrdila italským organizátorům EXPO 2015 Milán účast na blížící se Všeobecné 

světové výstavě a podpisem stvrdila přidělení pozemku pro stavbu národního pavilonu.  Pozemek má 

1362 metrů čtverečních, přičemž zastavitelná plocha činí 700 metrů čtverečních. O realizátorovi stavby 

rozhodne výběrové řízení, které bude vypsáno do konce června 2013. Česká republika si od něj pavilon na 

dobu EXPO pronajme a po ukončení výstavy ji majitel přepraví zpět do vlasti a bude dál ho využívat.  

Za českou stranu smlouvu o přidělení pozemku na milánském výstavišti EXPO 2015 potvrdil v přítomnosti 

velvyslance České republiky v Itálii j.e. Petra Buriánka a generálního komisaře EXPO 2015 pana Roberta 

Formigioniho generální komisař národní účasti Jiří František Potužník a za organizátory výkonný ředitel 

EXPO 2015 pan Giuseppe Sala.  

„Jedná se o jediný pozemek, který se dotýká ze dvou stran vodního kanálu a současně ústí na hlavní třídu 

výstaviště,“ uvedl Jiří F. Potužník, „leží v bezprostřední blízkosti budovy EXPO-centra a hlavního vchodu, 

takže kolem musí projít drtivá většina návštěvníků. Pavilon by měl být exponátem číslo jedna, vnitřní 

expozice pak ukázkou toho nejlepšího, co naše věda může světu nabídnout k zadanému tématu. “ 

„Mimořádné objevy České republiky v oblasti nanotechnologií a biochemie aplikované v zemědělství a 

čištění vody posouvají vývoj tématu „Potraviny pro planetu, energie pro život“ do budoucnosti,“  uvedl ke 

koncepci národní expozice pod pracovním názvem „Laboratoř života“ Giuseppe Sala. „Požádali jsme 

každou z účastnických zemí, aby se podělila o své vědomosti jak zabezpečit dostatek potravy a řešit 

ekologické problémy současnosti. Přínos České republiky může být zcela zásadní.“ 

Ceremonie se odehrála při vernisáži českého designu v budově Českých center v Miláně, kde svou práci 

pod názvem „Stolečku prostři se …“ představují zkušení návrháři Czechdesignu a v instalaci „Kousni si, 

Miláno …“ také studenti zlínské Baťovy univerzity. Akce, při níž se návštěvníci mohli seznámit i s českou 

kuchyní v podání společnosti EXPO IGC Group, se účastnila i česká top modelka a herečka žijící v Itálii 

Alena Šeredová a zástupci českých a italských médií.  


