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Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 

Milán vypsala výběrové řízení na realizátora národního pavilonu. Poprvé v historii přitom nevypisuje 

zvlášť soutěže na ideovou koncepci, architekturu a stavitele, ale počítá s výběrem subjektu, který 

pavilon v Miláně postaví, státu na deset měsíců pronajme a pak jej rozebere a bude provozovat podle 

svých potřeb.  

„K této koncepci nás vedly dva podněty,“ vysvětluje generální komisař Jiří F. Potužník, „jednak moje 

snaha co nejvíce šetřit veřejné prostředky a za druhé závazné lhůty italských organizátorů a české 

legislativy. Nemůžeme plýtvat ani penězi, ani časem, ale věřím, že Česká republika má v soukromém 

sektoru dostatečný hospodářský, vědecký i kulturní potenciál, aby byla na EXPO 2015 vidět.“ 

Česká republika získala pozemek pro stavbu národního pavilonu v březnu na základě tematického 

prohlášení, které kancelář generálního komisaře připravila ve spolupráci s potenciálními spolutvůrci a 

spoluinvestory vnitřní expozice. Vzhledem k tomu, že jde většinou o organizace aplikující výsledky 

původního výzkumu, dostala pracovní název „Laboratoř života“.   

„Italští organizátoři jednoznačně trvají na dodržení tématu „Potraviny pro planetu, energie pro život“, 

my jsme jednali s desítkami potravinářských firem napřímo i prostřednictvím oborových asociací a 

komor, ale největší zájem a potenciál účastnit se EXPO projevily vědecké ústavy a firmy vyrábějící 

produkty s vysokou přidanou hodnotou, které mohou obstát i ve světové konkurenci,“ dodává 

zástupkyně generálního komisaře Lucie Šustková.  

Součástí výběrového řízení na realizátora pavilonu jsou proto vedle podmínek stanovených 

organizátory, tedy především rozměrů pozemku a stavby, i prostorové požadavky partnerů a 

spoluinvestorů vnitřní expozice. Pavilon může být až sedm set metrů čtverečních rozlehlý a dvanáct 

metrů vysoký a kancelář generálního komisaře předpokládá, že investora přijde i s vnitřním členěním 

až na sto dvacet milionů korun. Formou nájmu je připravena uhradit polovinu této částky, což je ve 

srovnání s investicemi do předchozích účastí na Všeobecných světových výstavách zlomek.  

„Lhůta pro podávání nabídek uplyne 6. září a pokud budou formálně v pořádku, vybere 20. září 

hodnotící komise složená z osobností české i mezinárodní architektury vítězný projekt,“ upřesňuje 

časovou osu soutěže vedoucí kanceláře generálního komisaře Eva Štréglová, „pozemek v Miláně 

budeme moci převzít 1. dubna 2014.“ 

EXPO začíná 1. května 2015 a potrvá do 31. října téhož roku. Účastnit se ho má na 130 zemí. 

 

Více na: www.czexpo.com  

  


