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1 ÚVODNÍ SLOVO 
ZADAVATELE	SOUTĚŽE

Všeobecné světové výstavy Expo představují obdobu 
olympijských her pro oblast hospodářskou, průmyslovou, 
vědecko-výzkumnou i kulturní a pravidelně je navštěvují 
desítky milionů lidí. Jsou tak největší marketingovou plat-
formou světa, kde se setkávají jednotlivé národy, největší 
globální korporace a organizace a představují své nejnověj-
ší nápady, řešení i technologické inovace. 
 
Světové výstavy se konají každých pět let a trvají šest mě-
síců. Ta příští se uskuteční v roce 2025 v japonském měs-
tě Ósaka, v regionu Kansai, který je domovem více než 20 
milionů lidí. I proto pořadatelé očekávají velmi vysokou 
návštěvnost – neuvěřitelných 28,5 milionu osob. Taková 
akce pro nás představuje jedinečnou příležitost představit 
Česko nejen odborné, ale i široké veřejnosti a podpořit roz-
voj obchodních i politických vztahů s jednou z nejsilnějších 
a nejstabilnějších ekonomik světa. 
 
Za ústřední téma Expa pořadatelé zvolili „Vytváření bu-
doucí společnosti pro naše životy“ (anglicky Designing 
Future Society for Our Lives). To vychází z japonské snahy 
o přechod k superinteligentní společnosti, integrující nej-
modernější technologie do řešení aktuálních výzev, které 
bude muset Japonsko v 1. polovině 21. století překonat. Je 
zřejmé, že se nacházíme v náročné době plné nových so-
ciálních výzev a geopolitických změn. Na jedné straně na-
růstají ekonomické rozdíly, vznikají nové společenské, a do-
konce i ozbrojené konflikty. Na straně druhé nám enormní 
rychlost inovací a vývoje přináší nové revoluční technolo-
gie, včetně umělé inteligence a biotechnologií, které do 
lidských životů přináší a nadále budou přinášet nebývalé 
změny. Cílem je tedy přimět návštěvníky Expa zamyslet se 
nejen nad tím, jak bychom chtěli žít v budoucnosti, ale také 
nad tím, jaké individuální možnosti každý máme, abychom 
co nejvíce rozvinuli svůj osobní potenciál.
 
Japonsko je navíc známé svou schopností skvěle zorgani-
zovat i ty největší světové akce – ať už se jedná o něko-
likery olympijské hry nebo světové výstavy Expo v Aichi 
2005 nebo právě Ósace 1970. Poslední olympiádu v Tokiu 
bezprecedentně zasáhla pandemie onemocnění covid-19. 
Nyní chce Japonsko opět světu ukázat, že zůstává globální 
velmocí a je schopno akce takového významu bez větších 
problémů zorganizovat. 
 
I naše země má na co navázat. Československá účast na 
Expo 1970 zaznamenala v Japonsku nebývalý ohlas. Umě-
lecké ztvárnění protestu proti okupaci země oslovilo více 
než 10 milionů návštěvníků a národní pavilon získal zvláštní 
cenu Japonského institutu architektů společně s takovými 
zeměmi, jako je Kanada a Švýcarsko. Budova spolu s expo-
zicí tvořila jeden funkční harmonický celek se silným příbě-
hem a zcela zřetelným názorem. 

Ambicí mého týmu je na tento úspěch navázat. Základním 
předpokladem úspěchu je silné téma. Ve výběrovém říze-
ní Ministerstva zahraničních věcí jsem porotu přesvědčil, 
že „Talent a kreativita pro život“ takovým tématem může 
být. Ačkoliv patříme mezi populačně menší národy, máme 
celou škálu špičkových vědců, architektů, umělců, hudeb-
níků, sportovců, ale i firem, kteří úspěšně konkurují těm 
nejlepším ve svých oborech. Na Expo 2025 bychom chtěli 
představit nejen silný národní příběh, ale také představit 
platformu, která podpoří podnikatele a firmy v objevování 
nových obchodních příležitostí.
 
Stěžejním místem toho všeho bude národní pavilon. 
Jeho podoba a funkčnost zásadním způsobem ovlivní 
celou českou účast. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
vrátit se ke kořenům a dát příležitost především týmům 
talentovaných českých architektů, designerů, scénáristů 
a dalších kreativců vytvořit silný příběh, který představí-
me v zajímavém pavilonu, jenž obstojí v silné mezinárod-
ní konkurenci. Rádi bychom představili působivý národní 
příběh, který oslní návštěvníky a vzbudí v nich silnou po-
zitivní emoci o naší zemi. 

Japonští organizátoři nám na základě předloženého kon-
ceptu přidělili prestižní pozemek, který se nachází v samot-
ném centru dění – na křižovatce hlavního bulváru a prome-
nády u moře, hned vedle futuristického pavilonu „Forging 
Lives“ od kreativního umělce Yoichiho Ochiaie.
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem expertům podílejí-
cím se na přípravě této obsáhlé zadávací dokumentace 
i členům poroty, jelikož je čeká nesnadný úkol důsledně 
posoudit všechny návrhy. Chtěl bych dopředu poděkovat 
i vám soutěžícím, že dáte průchod svému talentu i kreati-
vitě a opět dokážete, že Česko patří mezi světovou špičku 
a obstojí i v té nejsilnější konkurenci.  

Ondřej Soška
Generální komisař české účasti, Expo 2025 Ósaka
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Expo 2025 je jedinečnou příležitostí jak zahájit novu eta-
pu v prezentaci České republiky. Zároveň by to mohla být 
příležitost, aby měla česká účast na Expo větší dopad také 
na domácí publikum. Expo je vnímáno jako (snad) úspěch, 
který se odehrává někde daleko, je nám zprostředkován 
skrze tiskové zprávy a krátké reportáže, kde figurují zejmé-
na čísla návštěvnosti. Expo je ovšem také fenoménem, je-
hož dopad na společnost je studován kunsthistoriky, socio-
logy a dalšími profesemi dokumentujícími stav společnosti, 
i když vždy se zpožděním.

S novým komisařem Ondřejem Soškou, který přichází z ko-
merčního sektoru, přichází také šance pokusit se o restart 
Expo a otevřít novou kapitolu v prezentaci České republiky 
jako sebevědomé země, která světu dala řadu skvělých my-
šlenek a myslitelů. Vedle Václava Havla, Antonína Holého, 
Jaroslava Heyrovského, Jana Amose Komenského a dalších 
ikonických postav naší historie a technologických patentů 
měkkých kontaktních čoček nebo lodního šroubu, existu-
je celá řada současných dlouhodobých i nových úspěchů. 
Namátkově v egyptologii či rozvíjející se nanotechnologii, 
laserové technice nebo vojenské chemii. 

Rádi bychom navázali na nejúspěšnější Expa minulosti 
– Brusel (1958), Montréal (1967) a Ósaka (1970). Naším 
příspěvkem je otevřená soutěž, kterou k řešení pavilonu 
komisař a vláda ČR vyhlašují. 

Má-li tedy Expo 2025 vrátit něco zpět do České republiky, 
nabízíme první téma, kterým je plošná podpora architek-
tonických otevřených soutěží – ovšem ne skrze nesmyslné 
dotace na uspořádání soutěže, ale například započítáním 
kladných bodů při ucházení se o dotační tituly. To zname-
ná, že by otevřená soutěž zvyšovala možnost uchazečů do-
sáhnout na veřejné prostředky. Je to ukázka, jak se nema-
teriální myšlenka může propsat do našeho každodenního 
života a zvýšit jeho kvalitu. 

Otevřená soutěž je nejtransparentnější způsob výběru 
architektů a Česká republika je premiantem na poli ote-
vřených soutěží. Po dlouhé době se k ní odhodlala i vlá-
da České republiky; navazujeme na Politiku architektury 
schválenou vládou v roce 2015, která se zatím ovšem do-
držuje převážně na úrovni místních samospráv.

Členkou poroty je naše nejznámější architektka doma 
i v zahraničí, Eva Jiřičná, Jan Kasl, předseda České komo-
ry architektů, Osamu Okamura, děkan liberecké Fakulty 
umění a architektury, či světoznámý designer Jozef Kabaň. 
Oslovili jsme však i kolegy, kteří se svou praxí i profilem více 
blíží potenciálním účastníkům soutěže – Markétu Smrčko-
vou, autorku české ambasády ve Vilniusu, Adama Gebria-
na, který architektuře dává obsah, a z mezinárodních vod 

Kristinu Magasanikovou působící v Dánsku i České repub-
lice. Mostem mezi japonským a evropským prostředím je 
Balázs Bognar, partner v kanceláři Kenga Kumy.

Termín „otevřená soutěž“ zde dostává nové dimenze, jeli-
kož hledáme multioborový tým architektů, designerů, scé-
náristů a dalších kreativních profesí, který vytvoří libreto, 
výstavu, architektonické řešení, navigační systém, zážitek 
a příběh, kterým se Česká republika zapíše na světovou 
mapu. 

Očekávaní jsou velká, čas krátký a samotná realizace bude 
s ohledem na vzdálenost náročná – ale pokud se to zvládlo 
v roce 1970, proč bychom to na stejném místě nemohli 
zvládnout v roce 2025? Na své ustavující schůzi porota na-
vrhla, aby se součástí zadání stala i deklarace, že je soutěž 
otevřená; nejen z pohledu právního, ale i z pohledu kon-
ceptu. Je tedy plně na úvaze poroty, jaký koncept a sou-
těžní návrh vybere jako reprezentanta české účasti na Expo 
2025! Zadavatel s tímto postojem souhlasí – je to tedy vý-
zva jak pro soutěžící, tak i pro porotu samotnou.

Na zpracování zadání se podílela řada expertů z výstav-
nictví, gastronomie, progamingu a marketingu. Vnímejte 
je však jako ta nejlepší doporučení, kterými se můžete 
řídit, ale také nemusíte. Porota bude posuzovat sílu kon-
ceptu a kvalitu celkového řešení a očekává, že bude osl-
něna došlými návrhy. Milé kolegyně, milí kolegové, pře-
jeme vám hodně zdaru.

Igor Kovačević
CCEA MOBA

ÚVODNÍ	SLOVO	ORGANIZÁTORA	SOUTĚŽE
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2 POROTA

2.1	 ČLENOVÉ	POROTY	–	NEZÁVISLÍ

EVA JIŘIČNÁ

Eva Jiřičná se narodila ve Zlíně v rodině architekta. Vystudo-
vala obor Architektura na ČVUT v Praze, poté AVU v atelié-
ru Jaroslava Fragnera. Má dva architektonické ateliéry – v 
Londýně (kde žije od roku 1968, kdy se po srpnové okupaci 
nemohla vrátit ze studijní stáže zpět do Československa) 
a AI Design se sídlem v Praze, který založila s architektem 
Petrem Vágnerem v roce 1999. Je průkopnice designu 20. 
století, držitelka Řádu britského impéria.

MARKÉTA SMRČKOVÁ 

Absolvovala FA ČVUT v Praze. V roce 2000 založila spolu 
s Tomášem Starým architektonické studio Lennox archi-
tekti, které se věnuje tvorbě od malých intervencí přes 
navrhování novostaveb i rekonstrukcí až po územní studie. 
Všechny jejich realizované veřejné zakázky vzešly z archi-
tektonických soutěží či workshopů. Mezi výrazné projekty 
posledních let patří projekt revitalizace památkové zóny 
Buďánka v Praze a tamější rekonstrukce Koloniálu na ko-
munitní centrum.

BALÁZS BOGNÁR

Balázs Bognár je maďarsko-americký architekt a partner ve 
společnosti Kengo Kuma & Associates. Mezi jeho význam-
né dokončené práce patří maloobchodní pavilon Aman-
puri v thajském Phuketu, Rolex Tower v texaském Dallasu 
(2018, ocenění Engineering News-Record 2019 Global Best 
Office Building Project), kulturní vesnice Portland Japanese 
Garden v Oregonu (2017, ocenění Eurasian Prize 2018, AIA 
Japan Architecture Award 2019) a Red Bull Music Academy 
v japonském Tokiu.

JAN KASL
Absolvoval Stavební fakultu ČVUT, obor architektura. Až 
do roku 1991 byl architektem v podniku Drupos Praha. V 
letech 1992–98 byl ředitelem vlastního architektonického 
studia A projekt. Od roku 2019 je předsedou České komory 
architektů. V ČKA zastává dále funkci člena Pracovní skupi-
ny pro legislativu. Komoru aktivně zastupuje v pracovních 
skupinách zapojených do procesu přípravy nového staveb-
ního zákona a souvisejících právních předpisů. Souběžně 
se věnuje vlastní architektonické praxi.
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ADAM GEBRIAN – NÁHRADNÍK
Architekt a propagátor architektury, absolvoval studium 
na Fakultě umění a architektury TU v Liberci, studoval také 
v Los Angeles a pracoval v Londýně či Paříži. V roce 2015 
získal ocenění Architekt roku. Věnuje se zejména teoretic-
ké, kritické a mediální aktivitě. Podílel se na vzniku Centra 
architektury a městského plánování (CAMP). Všeobecné 
povědomí o architektuře šíří skrz vlastní pořady na Radiu 
Wave a na internetové televizi MALL.TV.

JOZEF KABAŇ

Jozef Kabaň je slovenský automobilový designér. Byl ve-
doucím designérem modelů Volkswagen Lupo, SEAT Aro-
sa a Bugatti Veyron. Působil jako šéfdesignér značky Ško-
da Auto, kde se podílel na modelech Škoda Rapid, Škoda 
Octavia, Škoda Fabia třetí generace, škoda Superb a Škoda 
Kodiaq, posléze působil v koncernu BMW a v její značce 
Rolls-Royce.

OSAMU OKAMURA – NÁHRADNÍK

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a koncep-
tuální tvorbu na AVU. Za návrh vinotéky v Dobřichovicích 
získal v roce 1999 společně s Danielem Zissem cenu v sou-
těži Interiér roku. Je bývalý šéfredaktor architektonického 
časopisu ERA 21. V letech 2013–17 působil jako programo-
vý ředitel mezinárodního festivalu a konference pro oby-
vatelnější města reSITE. Od února 2019 působí jako děkan 
Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

KRISTINA MAGASANIKOVÁ – NÁHRADNICE

Vystudovala architekturu na Technické univerzitě v Liber-
ci – Fakultě architektury. Dlouhodobě žije v Dánsku. Své-
ho času působila v kodaňském studiu Bjarke Ingels Group, 
(kteří letos vyhráli první cenu na návrh Pražské filharmo-
nie). Nyní vede svůj vlastí ateliér She Architect v Kodani. 
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2.3	 ČLENOVÉ	POROTY	–	ZÁVISLÍ

RADEK ŠPICAR

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je absolven-
tem Univerzity Karlovy v Praze a University of Cambridge. V 
současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a 
dopravy, který je největším tuzemským zástupcem českých 
podnikatelů.

ONDŘEJ SOŠKA

Generální komisař české účasti na Všeobecné světové vý-
stavě Expo 2025 v japonské Ósace. Vystudoval Slezskou 
univerzitu v Opavě a britskou Coventry university. Absol-
voval také semestrální pobyt na J. F. Oberlin University v 
japonském Tokiu.

MARTIN WICHTERLE – NÁHRADNÍK

Zakladatel Asociace českého průmyslového designu, 
vlastník strojírenské skupiny Wikov Industry a spolumajitel 
skláren Bomma a Rückl.

ALEŠ KYSELA – NÁHRADNÍK

Absolvent fakulty žurnalistiky UK a specializovaného kurzu 
na Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University 
Boston. Zkušený specialista marketingové komunikace a 
ideový tvůrce eventů pro české a zahraniční klienty.

2 POROTA
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RENÉ KÜHN  – NÁHRADNÍK

Český podnikatel, spolumajitel přední ostravské reklamní 
agentury IanDerson, dlouhodobý člen Rady České televize. 
Odborník v oblasti marketingu a public relations.
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3 LOKALITA
3.1 JAPONSKO

Japonsko leží na východním okraji asijského kontinentu. 
Stát je tvořen řetězem ostrovů v západní části Tichého oce-
ánu a zahrnuje 6 852 ostrovů. Těmi největšími jsou Honšú 
(本州, největší ostrov), Kjúšú (九州), Šikoku (四国) a Hok-
kaidó (北海道). Celková délka pobřeží všech ostrovů je 33 
889 km.

Japonsko je země z velké části hornatá. Nejvyšší horou je 
Fudži (3776 m) a nachází se zde několik dalších třítisícovek. 
Lidé se soustřeďují převážně do pobřežních oblastí. Husto-
ta obyvatelstva je velmi vysoká; Japonsko je 30. nejhustěji 
obývanou zemí světa.

Japonsko se nachází na hranici tří tektonických desek, pro-
to zde dochází k častým slabým zemětřesením. Několikrát 
za století zemi postihnou i zemětřesení velká, která jsou 
často doprovázena vlnami tsunami a působí velké škody. 
Poslední velká zemětřesení byla v letech 1923 (regionu 
Kantó, 8,3 stupně), 1995 (Kóbe, 7,2 stupně), 2004 (Čúecu, 
6,9 stupně) a 2011 (Tóhoku, 8,9 stupně). To představuje 
největší katastrofu země od 2. světové války, neboť si vyžá-
dalo na 22 000 obětí a čtvrt milionu lidí připravilo o domov.

Podnebí Japonska je oceánické, vlhké a monzunové, ale 
díky rozloze země se klima v různých oblastech liší. Obdo-
bí dešťů začíná na Okinawě počátkem května, na ostrově 
Honšú pak uprostřed června, a trvá cca 6 týdnů. Na přelo-
mu léta a podzimu přinášejí silné deště také tajfuny.

3.2	REGION	KANSAI	
Region Kansai byl centrem starověkého japonského státu. 
Město Nara bylo hlavním městem Japonska v letech 710 až 
794 n.l., před tím, než jej císař Kanmu přesunul do nedale-
kého Kjóta. To pak bylo hlavním městem Japonska, než se 
císař Meiji roku 1868 přesunul do Tokia. 

Proto se zde nachází celá řada světově proslulých kultur-
ních památek, historických budov včetně šintoistických 
svatyní a buddhistických chrámů. Region je centrem tra-
dičního japonského umění, divadla i kuchyně. Mimoto se 
může pochlubit různými tradičními scénickými uměními, 
např. loutkovým divadlem Ningyo Joruri Bunraku, které je 
zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Vedle toho, že má region Kansai významnou kulturní roli, 
tak je také zcela zásadní pro japonské hospodářství i prů-
mysl. Vyznačuje se vysokou koncentrací podniků a výzkum-
ných ústavů v nejrůznějších oborech, včetně těch o oblasti 
životního prostředí, a je také domovem tradičních řemesel 
a uměleckých výrobků. Region patří mezi nejpokrokovější v 
oblasti zavádění nejnovějších inovací a technologií i dosud 
nevídaných věcí. 

Region Kansai je japonským centrem mezinárodního ob-
chodu pro oblast Asie. Disponuje silnou infrastrukturou, 
několika mezinárodními letišti a přístavy, které mohou 
odbavovat velké množství nákladu. Patří také mezi oblíbe-
né zastávky velkých výletních lodí. Region se může pochlu-
bit širokou škálou geografických prvků, od hor po roviny, 
obdařených bohatým přírodním prostředím, které lidem 
umožňuje vychutnat si sezónní změny scenérie, jež jsou 
pro Japonsko jedinečné. Díky těmto přírodním, kulturním 
a historickým zvláštnostem se region Kansai stal spolu s To-
kiem oblíbeným cílem domácích i zahraničních turistů.

V regionu Kansai se nachází i druhá největší metropolitní 
oblast Japonska, tzv. Keihanshin – tedy aglomerace měst 
Kjóto, Ósaka a Kobe. Žije zde přibližně 15 % japonské po-
pulace, tedy přibližně 19,3 mil. obyvatel. HDP této metro-
politní oblasti v roce 2015 činilo 681 miliard USD (měřeno 
paritou kupní síly), což z něj činí jeden z nejproduktivněj-
ších regionů světa, srovnatelný s Paříží a Londýnem. Pro 
srovnání, HDP Česka ve stejném období dosáhlo 357 mili-
ard USD (měřeno paritou kupní síly).

3.3	ÓSAKA
Město Ósaka (大阪) se nachází v místě, kde řeka Jodo ústí 
do Ósackého zálivu. Je hlavním městem prefektury Ósaka a 
třetím nejlidnatějším městem Japonska po Tokiu a Jokoha-
mě. Na rozloze 225,21 km2 zde žije 2,69 milionu obyvatel.  

Ósaka byla v minulosti hlavním obchodním městem Japon-
ska a i dnes je jedním z nejdůležitějších průmyslových cen-
ter (a přístavů) v Japonsku. Dnes se zde soustřeďuje těžký a 
chemický průmysl, železárny, ocelárny, loděnice, petroche-
mie. Je rovněž významným finančním centrem a jedním z 
nejvíce multikulturních a kosmopolitních měst v Japonsku, 
stejně jako hlavním centrem výzkumu a vývoje díky několi-
ka univerzitám v okolí.

Město Ósaka je již od období Edo (17. až 19. století) nazý-
váno „kuchyní národa“ a dodnes se místní jídla považují za 
chuťově nejlepší. Místní jsou pak považováni za ty, kdo si 
potrpí na špičkové jídlo. 
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3.4	OSTROV	YUMESHIMA
Umělý ostrov Yumeshima Island se nachází na nejzápad-
nějším konci města Ósaka, v ústí řeky Jodo, jihozápadně od 
ostrova Maishima. Je jedním ze tří umělých ostrovů, které 
se v rámci plánu „Technoport Osaka“ z roku 1988 měly stát 
novým centrem města. Rekultivační práce byly zahájeny již 
v roce 1991 a po více než 30 letech se blíží ke konci. Většina 
ostrova je dosud nezastavěná. Na jihu ostrova se nacházejí 
kontejnerové terminály s hloubkou 15 metrů a logistické 
centrum.

S pevninou jej na severovýchodě spojuje most Yumemai 
a na jihovýchodě tunel Yumesaki. Je proto potřeba vzít v 
úvahu, že přístup na ostrov může být vzhledem k nutnosti 
vybudování lokální infrastruktury i množství pavilonů po-
měrně komplikovaný a působit jisté logistické problémy. 
Vhodné místo pro přepravu materiálů na místo pak může 
představovat zmíněný kontejnerový terminál na východní 
straně ostrova.

3.5	PODNEBÍ
Ósaka se nachází ve vlhkém subtropickém podnebném 
pásu se čtyřmi ročními obdobími. Zimy jsou zde obecně 
mírné, nejchladnějším měsícem je leden s průměrnou tep-
lotou 9,3 °C. V zimě ve městě zřídkakdy padá sníh. Jaro v 
Ósace začíná mírně, ale končí jako horké a vlhké. Bývá také 
nejvlhčím obdobím v Ósace. Průměrné datum začátku a 
konce období dešťů je 7. června, resp. 21. července. Léta 
jsou velmi horká a vlhká. V srpnu, nejteplejším měsíci, do-
sahuje průměrná nejvyšší denní teplota 33,5 °C. Na pod-
zim se v Ósace ochlazuje, počáteční část sezóny připomíná 
léto, zatímco druhá část podzimu se podobá zimě. 
Srážky jsou hojné, přičemž zima je nejsušším obdobím, za-
tímco měsíční srážky vrcholí v červnu v období dešťů a kon-
čí v polovině až na konci července. Od konce července do 
konce srpna vrcholí letní vedra a vlhkost a srážky ubývají. 
Druhé období dešťů nastává v Ósace v září a končí začát-
kem října, kdy je možné, že od jihu nebo jihozápadu při-
jdou tropické tajfuny.

Ósacký záliv

Panorama Ósaky

Průměrná maximální (červená) a minimání teplota v Ósace, zdroj: 
weather-and-climate.com
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měsíců zaznamenala rekordních 64 218 770 návštěvníků, 
čímž se stala jednou z největších a nejlépe navštěvovaných 
světových výstav v historii. Návštěvnický rekord překonalo 
až Expo 2010 v čínské Šanghaji. 

3.9	ČESKOSLOVENSKÝ	PAVILON	NA	EXPO	1970
Československý národní pavilon na Všeobecné světové vý-
stavě Expo 1970 v Ósace byl architektonicky velice pove-
dený. Ústředním tématem byl „Člověk a čas“ s tím, že pavi-
lon byl následně rozdělen do tří částí – „Čas radosti“, „Čas 
úzkosti“ a „Čas naděje“. Expozicí byla vedena přesná linie 
prohlídky. Většina exponátů a expozice jako celek v sobě 
nesly skrytou symboliku odkazující na tragické události srp-
na 1968. 

Vstupní prostor byl klidný a důstojný. Umístěny zde byly 
symboly české státnosti. Dominantní byla replika sochy sv. 
Jiří z Pražského hradu, která představovala boj dobra se 
zlem, a autoři ji považovali za jeden z hlavních mravních 
motivů celé expozice.

Na vstupní prostor navazoval Čas radosti. Osu tohoto pro-
storu tvořily dva exponáty: Řeka života Jaroslavy Brychtové 
a Stanislava Libenského a Skleněný mrak Reného Roubíč-
ka. Řeka života se prolínala celým prostorem Času radosti 
a její konec tvořil přechod do Času úzkosti. Dle autorů se 
„voda živá mění ve vodu mrtvou“. Společně se Skleněným 
mrakem tak měly exponáty představovat aktuální situaci 
v Československu, kterou byl přechod z euforie jara 1968 
do následného období okupace. Na konci místnosti bylo 
vystaveno Kyvadlo času. S vnitřní expozicí se v závěru míst-
nosti prolínal soubor plastik V. Janouška s názvem Hrozba 
války, který byl zčásti v interiéru a zčásti vystupoval do ex-
teriéru. Znázorňovat měl vpád vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa. 

Československá prezentace na Expo 1970 byla velmi aktu-
ální a zajímavá. Přestože organizátoři jednotlivé pavilony 
oficiálně neoceňovali, získal Československý pavilon zvlášt-
ní cenu Japonského institutu architektů spolu s Kanadou 
a Švýcarskem. Navíc patřil mezi vůbec nejnavštěvovanější.

3.6 HISTORIE 
Ósaka se původně jmenovala Naniwa. Od 3. století n. l. se 
díky své poloze v chráněném zálivu a splavnému říčnímu 
systému stala centrem vnitrozemské dopravy pro oblast 
Kansai a pobřežního obchodu v Japonsku. Po dlouhou dobu 
byla Ósaka hlavním japonským obchodním centrem – až 
do konce 19. století bylo v Ósace soustředěno přibližně 
70 % bohatství země, přestože hlavním městem bylo Tokio.
Ve 20. letech 20. století začalo Tokio dohánět ztrátu a po 
druhé světové válce Ósaku předstihlo, protože do něj velké 
společnosti začaly přesouvat svá sídla. Stejně jako v případě 
Tokia byla i v Ósace většina historických památek zničena 
během palebných náletů za druhé světové války a napros-
tá většina města byla po válce přestavěna. Celosvětovou 
pozornost si Ósaka získala v roce 1970, kdy hostila právě 
světovou výstavu EXPO.

3.7	PRŮMYSLOVÉ	CENTRUM	JAPONSKA
Ósaka je i dnes jedním z nejdůležitějších průmyslových 
center v Japonsku. Soustřeďuje se zde těžký a chemický 
průmysl, železárny, ocelárny, loděnice, petrochemie.

3.8	EXPO	1970
Vůbec první světová výstava Expo v Japonsku se v roce 
1970 konala právě v Ósace, ve čtvrti Suita na severovýcho-
dě města. Jeho ústředním tématem byl „Pokrok a harmo-
nie pro lidstvo“. Projekt vznikal pod vedením věhlasného 
architekta Kenzo Tange a řídil se dvěma hlavními principy. 
Tím prvním byla myšlenka, že moudrost všech národů svě-
ta se na tomto místě sejde a podnítí myšlenky; druhá pak 
chtěla, aby Expo bylo více festivalem, nežli výstavou. Na 
rozdíl od předchozích světových výstav architekti vytvořili 
centrální, sjednocující Festival Plaza, kde se lidé mohli se-
tkávat a stýkat se. Nazvali jej Zóna symbolů a zakryli ji i te-
matické pavilony obří střechou s vesmírným rámem. Tím 
vznikl do té doby nevídaný společenský prostor s jednotící 
rámovou střechou ve třech úrovních. 

Neobvyklé umělecké práce a návrhy japonských avant-
gardních umělců, z nichž nejznámější je ikonická věž Slun-
ce umělce Taró Okomata, přitáhly pozornost celého světa. 
Světové výstavy se zúčastnilo 77 zemí světa a během šesti 

Průměrné srážky v Ósace, zdroj: weather-and-climate.com
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4	 EXPO	2025	ÓSAKA,	
KANSAI
Příští Všeobecná světová výstava proběhne v termínu od 
13. dubna do 13. října 2025 a po 55 letech se vrací do Ósa-
ky. 

4.1	ÚSTŘEDNÍ	TÉMA
Tentokrát organizátoři zvolili ústřední téma „Vytváření	
budoucí	společnosti	pro	naše	životy“ (anglicky Designing 
Future Society for Our Lives). Jejich cílem je motivovat ná-
vštěvníky zamyslet se nad tím, jak chtějí žít a jak mohou 
maximalizovat svůj osobní potenciál. Japonci si totiž uvě-
domují, že se nacházíme v náročné době, kdy se objevují 
nové sociální výzvy. Na jedné straně narůstají ekonomické 
rozdíly a vznikají nové ozbrojené a společenské konflikty, 
na druhé straně nám ale enormní rychlost inovací a vývo-
je přináší nové revoluční technologie, včetně umělé inte-
ligence a biotechnologií, které do lidských životů přináší 
a nadále budou přinášet nebývalé změny.

Volba ústředního tématu vychází z japonské snahy o pře-
chod k superinteligentní společnosti. Koncept, označova-
ný též jako Společnost	5.0	(angl. Society 5.0), představila 
japonská vláda již v roce 2016 a zaměřuje se na integraci 
umělé inteligence, Big Data a Internetu věcí (IoT) do řešení 
významných sociálních výzev, které bude muset Japonsko v 
1. polovině 21. století překonat. V souvislosti s klesající po-
rodností a rostoucí populací seniorů čelí Japonsko úbytku 
pracovní síly a zvýšeným nákladům na sociální zabezpeče-
ní. Očekává se, že současná pracovní síla, která je větší než 
77 milionů lidí, se do roku 2050 sníží téměř o třetinu, tedy 
přibližně o 24 mil. osob, a s tím se dramaticky zvýší výdaje 
na sociální zabezpečení. 

Po olympijských hrách v Tokiu v roce 2021, které negativ-
ně ovlivnila pandemie onemocnění covid-19, bude chtít 
Japonsko světu ukázat, že je stále globální velmocí a je 
schopno akce takového významu bez větších problémů 
zorganizovat. Pořadatelé očekávají účast 150 zemí a 25 
mezinárodních organizací a návštěvnost téměř 30 milionů 
osob. 

4.	2	PODTÉMATA
„Záchrana	 životů“ (angl. Saving Lives) se zaměřuje na 
ochranu životů a může být spojena s konkrétnějšími klí-
čovými slovy, jako jsou opatření proti infekčním choro-
bám prostřednictvím zlepšení veřejného zdraví, zajištění 
bezpečnosti prostřednictvím připravenosti na katastrofy 
a iniciativ na snížení rizika katastrof a harmonické soužití 

s přírodou.
„Posílení	životů“ (angl. Empowering Lives) se zaměřuje na 
obohacení životů jednotlivců a rozšíření jejich potenciálu. 
Výstavy na toto téma mohou zahrnovat například vysoce 
kvalitní dálkové vzdělávání s využitím ICT, prodloužení dél-
ky zdravého a aktivního života prostřednictvím vhodného 
cvičení a stravy a maximalizace lidského potenciálu pomocí 
umělé inteligence či robotiky.

	„Spojování	životů“ (angl. Connecting Lives) se zaměřuje 
na zapojení všech lidí, budování komunit a obohacování 
společnosti. Toto podtéma může být spojeno se specifič-
tějšími klíčovými slovy, například síla partnerství a spolu-
vytváření, pokročilá komunikace umožněná ICT a design 
společnosti založené na datech.

4.3	KONCEPT	VÝSTAVY
Pořadatelé si uvědomují, že žijeme v éře rozmanitosti. Zá-
roveň tato éra s sebou nese riziko, že se změní v éru hlu-
boké propasti. Místo konání Expa pojali jako prostor pro 
setkání a propojení různých kultur i životních stylů z celého 
světa, kde se bude oslavovat nejen neuvěřitelná rozmani-
tost světa, ale kde se vytvoří prostor pro sdílení myšlenek 
s nadějí na světlejší budoucnost. Tím chtějí vytvořit jakousi 
laboratoř	života	lidí (angl. People’s Living Lab), která nám 
umožní nahlédnout do budoucnosti. Cílem je, aby se celé 
Expo 2025 vyvinulo v co nejpraktičtější místo a podalo re-
alistický obraz budoucí společnosti nejen prostřednictvím 
myšlenek, ale i samotných realizací. 

Za tímto účelem tým japonských architektů pod vede-
ním věhlasného Sou Fujimota navrhnul výstaviště tak, aby 
oslavovalo rozmanitost založenou na principech „decen-
tralizace“ a „rozptýlení“ a dohromady „spojilo“ účastníky 
i návštěvníky z celého světa dohromady. Cílem je vytvořit 
jedinečný prostor, kde návštěvníci na vlastní kůži poznají 
jednotu v rozmanitosti a jeden svět sdílený nesčetnými 
různorodými bytostmi.

Symbolem „spojení“ různých bytostí bude „jedno nebe“. 
Všichni na celém světě se díváme na stejnou oblohu. Jedno 
nebe spojuje všechny části světa. To je to, co lidé na celém 
světě sdílejí a mají společné. Jedno nebe tak představuje 
jednotu v rozmanitosti. Proto místo konání Expo bude mít 
„jedno nebe“.

Výstaviště se nachází na ostrově Yumeshima a je tedy ob-
klopeno mořem. Proto architekti zahrnuli i uzavřenou část 
moře. To zrcadlí oblohu a ukrojí z jedné oblohy část, k níž 
návštěvníci zvednou oči. Na zemi bude místo poseto roz-
manitými pavilony a různými přírodními prvky decentrali-
zovaným a rozptýleným způsobem.
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Hlavní linie toku návštěvníků, přes níž budou přístupné 
všechny části místa konání, je navržena tak, aby tvořila 
smyčku, která poskytne jak přehlednost, tak různé pohle-
dy. Výstaviště bude poseto náměstími různých velikostí po-
dél hlavní linie toku, které dodají návštěvníkům různé tóny. 
Náměstí budou využívána pro různé živé akce a události. 

Dominantou výstaviště bude největší dřevostavba světa se 
zelenou střechou plnou květin. Ta je inspirována tradičními 
japonskými dřevěnými stavbami, jako je např. chrám Kiyo-
mizu v Kjótu. Bude vysoká 12–22 metrů, s průměrem 600 
metrů a obvodem téměř 2 km, a nabídne nejen velkolepé 
výhledy, ale i ochranu návštěvníků před deštěm a silným 
slunečním zářením.

4.4	HLAVNÍ	CÍLE	ČESKÉ	ÚČASTI
Stěžejním cílem bude představit Česko jako sebevědomou 
a konkurenceschopnou zemi s důrazem na témata udrži-
telnosti, bezpečnosti, vzdělání a inovačního potenciálu. 
Tématem pavilonu bude „Talent a kreativa pro život“ (angl. 
Talent	and	Creativity	for	Life).

Cílem účasti Česka na Expo 2025 je:
• Představit Česko jako moderní místo pro studium, in-

vestování a rozvíjení podnikání.
• Prezentovat Česko jako sebevědomou a konkurence-

schopnou zemi s důrazem na témata udržitelnosti, 
bezpečnosti a inovačního potenciálu.

• Zapojit české firmy a vytvořit jim tak nové příležitosti 
na rozšíření dodavatelsko-odběratelských vztahů do 
regionu Asie – Pacifik.

• Představit atraktivní lokality pro zahraniční investice.
• Rozšířit spolupráci mezi českými a japonskými vysoký-

mi školami a vědecko-výzkumnými centry.
• Seznámit širokou veřejnost s českými regiony, před-

stavit nejzajímavější turistické cíle, a tím zvýšit zájem 
o Českou republiku jakožto atraktivní turistickou des-
tinaci.

5	 LOKALITA
Předmětem soutěže je návrh českého pavilonu. Český pa-
vilon se nachází v části „Posílení životů“ (angl. Empowering 
Lives). Podtéma se zaměřuje na obohacení životů jednot-
livců a rozšíření jejich potenciálu. Výstavy na toto téma 
mohou zahrnovat například vysoce kvalitní dálkové vzdělá-
vání s využitím ICT, prodloužení délky zdravého a aktivního 
života prostřednictvím vhodného cvičení a stravy a maxi-
malizace lidského potenciálu pomocí umělé inteligence či 
robotiky.

5.1	OBLASTI	MÍSTA	KONÁNÍ
Konání veletrhu Expo bude rozděleno do tří oblastí:

Svět pavilonů
Živý areál s pavilony a dalším zázemím: V této oblasti se ná-
vštěvníci mohou kochat různými výhledy z velkolepé stře-
chy (prstence) a ze země.

Vodní svět
Relaxační zóna s využitím vodní krajiny. V této oblasti bu-
dou na břehu vody umístěny restaurační zařízení. Zároveň 
bude sloužit jako jeviště pro akce na vodě.

Zelený svět
Plocha zeleně směrem k moři na západě areálu: Tato plo-
cha bude tvořit otevřený prostor, na kterém bude možné 
umístit velké množství lidí, s takovým vybavením, jako je 
venkovní náměstí pro akce, dopravní terminál a vstupní 
náměstí.

5.2	PODTÉMA	LOKALITY	VÝSTAVNÍHO	PAVILONU
„Posílení životů“ (anglicky: Empowering Lives)
V souladu s ústředním tématem Expo 2025 a podtématem 
„Empowering Lives“ bude národní pavilon koncipován jako 
oslava českého talentu, kreativity a empatie. Jsou to totiž 
právě talent a kreativita, které po staletí pomáhají lidem 
překonávat dílčí překážky života a jsou motorem rozvoje. 

Empatie, jako schopnost chápat a porozumět ostatním pak 
pomáhá rozvíjet nejen individuální osobnosti, ale celé lid-
stvo. Tyto vlastnosti patrně vždy zůstanou výsostnými cha-
rakteristikami lidí a nebudou nahrazeny počítači a stroji.

Stěžejním tématem pavilonu bude “Talent and Creativity 
for Life”, jehož hlavním cílem je představit ČR jako moderní 
místo pro studium, podnikání, investice a rozvoj

5.3	ZÁKLADNÍ	INFORMACE	O	PAVILONU
Typ pavilonu: Typ A
Číslo parcely: B5
Plocha parcely: 996.23 m2
Zastavěnost: 70%
Maximální plocha budovy: 697 m2
Maximální výška budovy: 12 m 

(17 m pro 50% či méně plochy budovy)
Počet podlaží: žádné omezení
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Umístění českého pavilonu na Expo 2025

Zóny Expo 2025 dle podtémat

SPOJOVÁNÍ

ZÁCHRANA POSÍLENÍ

Oblasti Expo 2025

ZELENÝ 
SVĚT 

42,5 ha

SVĚT 
PAVILONŮ

65,7 ha

VODNÍ 
SVĚT 

47,0 ha
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6 LIBRETO
Jak ztvárnit budovu naší expozice a definovat, jak budou 
vypadat aktivity v naší expozici.

= ne obyčejná budova, ale budova s pokrokovou myšlen-
kou, která vyjadřuje to, kým jako národ jsme a chceme být 
dále vnímáni

= ne různá sdělení marketingových partnerů, ale sdělení, 
která jsou svázaná do jednoho tématu

= ne prosté nalévání piva, ale nastavení toho, jak jsme jako 
země/národ dobří inovátoři, myslitelé, machři.

Klíčová myšlenka
„Kreativní	národ,	světový	přesah“

6.1	HLAVNÍ	CÍLE	ÚČASTI
Stěžejním cílem bude představit ČR jako kreativní národ 
s velkým talentem a konkurenceschopností s důrazem na 
světový přesah nápadů, které světu dal a dále dává. 
Stěžejním tématem pavilonu bude „Talent	 a	 kreativita	
pro	život“. Chceme vyzdvihnout jak moc se naše kreativita 
podepsala na světovém dění a jak ovlivňuje život těchto 
i dalších generací.

Mezi hlavní cíle účasti ČR na Expo 2025 patří:
Představit český národ, který navazuje na tradici historic-
kých inovací, na svou historickou věhlasnost a průmyslo-
vou sílu. Volně znovu navazujeme i na to, co si ČR kdysi 
předsevzala: že budeme opět mezi světovými velmocemi 
v kreativitě a pokrokových myšlenkách.

Chceme prezentovat především nadčasovost a vliv na 
světový pokrok a dopad na lidstvo. V souladu s cíli ja-
ponské vlády by tento přesah rozhodně měl zahrnovat 
myšlenky pro život dalších generací.

Samozřejmě, naším očekávaným výsledkem je umožnit za-
pojení českých firem nebo partnerů. Chceme jim tak vytvo-
řit v zahraničí nové příležitosti k rozšíření dodavatelsko-od-
běratelských vztahů nejen v regionu Asie – Pacifik, ale také 
představit ČR jako atraktivní lokalitu pro zahraniční inves-
tice díky svému lidskému potenciálu. Dále chceme rozšířit 
spolupráci mezi českými a světovými vysokými školami a 
vědecko-výzkumnými centry a seznámit širokou veřejnost 
s našimi regiony. Rádi bychom představili nejzajímavější tu-
ristické cíle, a tím zvýšili zájem o Českou republiku jakožto 
atraktivní turistickou destinaci.

6.2	ZADÁNÍ
Představte porotě vaše ztvárnění klíčové myšlenky „Kre-
ativní národ, světový přesah“ vyjádřené: 
1/ v silném architektonickém záměru
2/ v zastřešujícím nápadu sdružujícím expozici 
3/ a v doprovodných aktivitách (programu) uvnitř České-
ho pavilonu EXPO2025 
4/ v kombinaci s vizuálním stylem (identitou) české účas-
ti na EXPO 2025.
Vezměte v potaz, že v expozici budou nejen vládní a part-
nerské organizace, ale také komerční partneři z řad českých 
firem a značek.

Podmínkou úspěšného splnění tohoto zadání je, že archi-
tektonická myšlenka a zároveň nápad pro expozici a ak-
tivity v pavilonu v kombinaci s vizuálním stylem budou 
účelně spojeny dohromady v jeden celek, který se bude 
vzájemně podporovat a jasně komunikovat motto naší re-
prezentace na výstavě v Ósace 2025. Myšlenka musí být 
relevantní jak pro zahraniční, tak i pro domácí publikum.
Za dodatečný úspěch budeme považovat, pokud tato my-
šlenka bude nadčasová a realizovatelná opětovně v bu-
doucnosti pro účel dalších výstav a dalších prezentací Čes-
ké republiky ve světě.

6.3	NÁVŠTĚVNICKÁ	CESTA	
Při rozvedení nápadů pro expozici a aktivity v pavilonu je 
nutné se zaměřit na návštěvnickou cestu, která je klíčem 
pro udržení vysoké návštěvnosti pavilonu, která je jedním 
z klíčových parametrů při hodnocení úspěchu pavilonu na 
Expo. Proto by expozice pavilonu měla být navržena tak, 
aby co největší množství návštěvníků prošlo hlavní ex-
pozicí. Přízemí by mělo nalákat i ty, co nemíří do tohoto 
pavilonu, a proto do přízemí doporučujeme umístit i část 
gastronomického provozu, zejména restauraci a „hladové 
okénko“ (dále rozvedeno jako display české gastronomie). 
Do návštěvnosti pavilonu se počítají všichni návštěvníci re-
staurace a baru i návštěvníci, kteří si odnáší jídlo s sebou. 
Český pavilon s ohledem na atraktivitu svého umístění má 
velký potenciál stát se jedním z cílů celého Expa.
Návrh návštěvnické trasy je na úvaze soutěžících s tím, že 
je nutné navázat na koncept komisaře, který je schválen 
vládou ČR, a  je možné ho upravovat a rozšiřovat dle tohoto 
zadání. Definování jednotlivých prostorů, které jsou dále 
uvedené ve stavebnímu programu, vychází z dosavadní 
zkušenosti s pavilony České republiky na Expo. Počítáme, 
že ve všech společných prostorech bude kolemjdoucí lá-
kán interaktivními prvky k návštěvě a že návštěvnická tra-
sa bude ucelená a bude trojrozměrným zážitkem. Cílem je 
zakomponovat do expozice veškeré části pavilonu, které 
budou tvořit ohromující a jednotný organismus. Součástí 
budou projekce či jiné audiovizuální prvky, světla, zvuky, 
grafiky a samotné rozčlenění expozice. V celé ploše pavi-
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lonu mohou být foto spoty (pro možnost vytvoření fotek či 
selfie z vhodných úhlů). Tyto fotky pak mohou sloužit umís-
těním na sociálních sítích jako reklama na český pavilon, 
která se bude šířit sama a organicky. 

VSTUP
Návštěvník pavilonu se bude moci vydat na tři různé tra-
sy. První variantou je prohlídková trasa, která bude pro 
návštěvníka nejlogičtější. Nebo se může vydat rovnou do 
restaurace a venkovního nezastavěného prostoru, který 
může být pojat jako amfiteátr čí podobná instalace. Tře-
tí variantou bude vstup jen do auditoria či do business 
lounge. 

HLAVNÍ TRASA
Hlavní návštěvnická trasa musí být připravena pojmout i ti-
síce návštěvníků za hodinu a veškeré prostory musí být na-
vrženy tak, aby návštěvníka plynule lákaly pokračovat dále 
a nevznikaly v nich shluky lidí nebo naopak aby v prosto-
ru nebyla jakákoliv hluchá místa. Z dosavadní zkušenosti 
je možné se bavit o třech základních principech fungování 
návštěvnické trasy:

Kontrolovaný pohyb – jedná se o princip, kdy je pohyb ná-
vštěvníků kontrolován pomocí eskalátoru či jiných techno-
logií, tj. návštěvník je trasou takzvaně „svezen“. Výhodou je 
celková kontrola pohybu, ovšem za cenu vysokých investič-
ních nákladů. 

Spontánní pohyb – jedná se o klasickou lineární trasu, po 
které je návštěvník veden a má na ní zastávky; zde je nut-
né návštěvníka vést k plynulému pohybu, aby se netvořily 
hromadící místa. Tohoto je možné docílit architektonickým 
řešením prostor a celkovým konceptem návštěvnické trasy. 
Výhodnou je přirozený pohyb ovšem s velkým rizikem vy-
tváření front a shluků. 

Časové sloty – třetí variantou je prohlídka pavilonu po 
menších skupinkách vedených průvodci v časových slo-
tech, na které je nutné se dopředu registrovat. Výhodou 
je absolutní kontrola nad pohybem, ale nevýhodu je velice 
omezená kapacita návštěvníků, kterou je potom nutné na-
vyšovat v gastro provozech. 

Tyto tři základní principy je možné rozvinout dále v návrhu 
návštěvnické cesty a konceptu pavilonu. Požadujeme, aby 
se soutěžící velmi pečlivě věnovali návštěvnické cestě, a to 
nejen z hlediska provozu, ale zejména z hlediska sděleného 
obsahu a variability v případě průběhu i jiných akcí, než je 
jen zážitek z návštěvnické cesty. 

Očekávaná návštěvnost národního pavilonu jsou přibliž-
ně 2 miliony osob. To dělá z Expa nejdůležitější zahranič-
ní marketingovou akci. Na přípravě komplexního libreta, 
vč. designu návštěvnických cest, scénografie a dramaturgie 

proto budou participovat ti nejlepší čeští profesionálové 
a umělci, kteří pro tento účel budou vybráni ve výběrovém 
řízení. Prezentace bude efektivně kombinovat moderní in-
teraktivní prvky (např. rozšířenou i virtuální realitu) se zají-
mavými fyzickými exponáty a zapojením moderních tren-
dů světového výstavnictví.

V rámci přípravy libreta bude definována příběhová linie, 
dílčí tematické sekce i obecné parametry stálé expozice. 
Na těchto základech pak budou zkušeným kurátorem vy-
bírány jednotlivé součásti expozice. Vzhledem k tomu, že 
různé cílové skupiny budou mít různá očekávání, je potře-
ba jednotlivé návštěvnické cesty koncipovat tak, aby tam 
každý z návštěvníků našel to, co je pro něj atraktivní, při 
zachování celistvosti celého projektu.
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7	STAVEBNÍ	PROGRAM

7.0	VENKOVNÍ	PROSTORY
U navrhování venkovních prostor doporučujeme být 
kreativní a pracovat, pokud to návrh umožní, s topogra-
fií terénu, kdy může dojít k vytvoření zajímavých prosto-
rových vazeb a zkušeností pro návštěvníky. V přípravné 
fázi soutěže se diskutovalo o venkovním amfiteátru či 
jiném podobném zásahu do terénu. Při navrhování po-
dobných zásahů je nutné dodržovaní pravidel definova-
ných ve Standardech EXPO 2025.

7.1	 VSTUPY	 DO	 PAVILONU	 A	 DISPLAY	 ČESKÉ	
GASTRONOMIE	
Vstup do pavilonu je klíčovým místem interakce mezi 
návštěvníkem a pavilonem. Vstup je nutné koncipovat 
jako přehledný poutavý prostor, který osloví návštěvní-
ky ke vstupu do pavilonu. Představí náladu a očekávání, 
co je možné v českém pavilonu zažít a vidět. Nebo na-
opak je možné pracovat s faktorem překvapení. Vstup 
bude umístěn do hlavní pěší ulice, vstup by měl byt vi-
dět i z dálkových pohledů.

Očekáváme, že se český pavilon má stát dominantním 
objektem celého nábřeží, a to nejen díky své pozici, ale 
i především díky architektonickému ztvárnění a návrhů 
vstupu, který měřítkem a celkovým výrazem bude od-
povídat tak významnému místu.

Český pavilon umístěný na první mořské linii, na 
nejatraktivnější části areálu, má potenciál upoutat nej-
větší počet návštěvníků. Proto je třeba velmi důklad-
ně pracovat a uvažovat o pohledech na Český pavilon 
z různých úhlů pohledu, a to zejména od moře.

Představa komisaře je následující „…u vstupu do pavilo-
nu bude umístěná křišťálová instalace „The New River of 
Life”, která bude vycházet z oceňovaného designového 
konceptu Crystallation od Jaroslava Bejvla ml. a úspěš-
né křišťálové instalace Stanislava Libenského a Jarosla-
vy Brychtové z Československého pavilonu Expo v Ósace 
1970. Bude se jednat o nosný prvek prezentace, který 
současně umožní interakci návštěvníka ještě před tím, 
než do pavilonu vstoupí. Díky atraktivitě konceptu bude 
vstupní část pavilonu bezpochyby jedním z nejfotoge-
ničtějších míst celého Expa a vzbudí dostatečnou pozor-
nost na sociálních sítích i v místních médiích a pomůže 
oslovit kolemjdoucí návštěvníky.“

Zda soutěžící budou pracovat s tímto elementem jako 
hlavním motivem vstupu, je na jejich úvaze. Pokud by 
tento koncept, použitý již v prezentované expozici, sou-
těžícím nevyhovoval, mohou pojmout vstup do pavilo-
nu v souladu s vlastním konceptem.

Kromě vstupu do pavilonu je další důležitou atrakcí čes-
kého pavilonu displeje české gastronomie, který umožní 
rychlé zakoupení pokrmů a nápojů ke konzumaci ve ve-
řejném prostoru. Koncept displaye je úkolem soutěžících. 
Zda se display bude tvářit jako výdejové okénko nebo jako 
otevřená kuchyně, je na jejich úvaze. Je nutné tento ele-
ment podrobně vyprojektovat, a to zejména s ohledem na 
hygienické předpisy.

Display gastronomie, má velmi významný dopad na finanč-
ní a mediální úspěch samotného pavilonu. Činnost displeje 
se bude promítat do návštěvnosti pavilonu, ale může se 
stát i dalším důležitým zdrojem příjmů.

Součástí předprostoru pavilonu mají být i stojany na vlaj-
ky a další symboly České republiky, které je nutné graficky 
ztvárnit a odůvodnit jejich umístění.  

7.2	PRVNÍ	KONTAKTNÍ	MÍSTO	ANEB	KDE	TO	JSEM	
Jedná se o prostor hned za vstupem do pavilonu; zda se 
bude jednat o vymezený prostor, samostatnou místnost 
nebo již součást jiného provozu, je na úvaze soutěžících. 
Hlavní funkcí tohoto prostoru je roztřídit provoz uvnitř pa-
vilonu a rozdistribuovat návštěvníky do dvou hlavních častí, 
kterými jsou hlavní expozice na jedné straně a auditorium 
s business lounge. 

7.3	PRODEJNA	
Na konci návštěvnické cesty by měla být prodejna upomín-
kových předmětu a dárků. Její velikost, koncept a způsob 
fungování by měl odpovídat celkovému pojetí pavilonu 
a taktéž nabízený sortiment by měl být součástí úvah kre-
ativního týmu.

7.4	RESTAURACE	A	GASTRO	PROVOZ	
Gastro provoz je rozdělen do tří celků; největším je re-
staurace s kapacitou 100 míst. Dalším je fine diningová re-
staurace na střeše s kapacitou 30 až 35 míst. Klíčem pro 
úspěch gastro prezentace České republiky je display české 
gastronomie, nebo jinak koncipovaný kontaktní prodej jíd-
la a gastro zážitků s sebou, tj. návštěvníkům, kteří budou 
procházet hlavní ulicí před Českým pavilonem. 
Restaurace a výdejové okénko bude propojeno plně zaří-
zenou kuchyní včetně skladu potravin a kompletní přípravy 
všech pokrmů. Součástí gastro provozu je i zázemí perso-
nálu, šatny a hygienické zázemí, které je odděleno od hygi-
enického zázemí návštěvníků.

„…na střeše pavilonu umístěná fine diningová restaurace 
a bar, který ve večerních hodinách nabídne příjemné pose-
zení s výhledem na moře. Koncept restaurace bude doplněn 
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efektivním videomappingem, který požitek z jídla rozšíří 
o další rozměr. Restaurace přitáhne pozornost japonských 
vyznavačů špičkového jídla (tzv. foodies) a stane se jejich 
oblíbenou destinací….“
Pro provoz fine diningové restaurace je nutné navrhnout 
zásobování z kuchyně, které se nebude křížit s jinými ces-
tami.

Court yard + dětský koutek
Na hlavní restauraci bude navazovat venkovní posezení 
a plocha, kterou bude možné využít pro konání větších 
akcí. Vedle restaurace bude prostor pro interaktivní dětský 
koutek, kde si děti budou moci vyzkoušet praktické tech-
nologie, využít svůj talent a rozvíjet svou kreativitu (à la IQ 
Landia / Svět techniky).

7.5	STÁLÁ	EXPOZICE
Hlavní částí pavilonu bude stálá expozice; prostor bude mít 
cca 300 m2. Zde se „návštěvník seznámí s českým uměním 
i významnými objevy a vynálezy, kterými Češi obohatili lid-
stvo. Cílem je vytvořit takovou expozici, která pokryje co 
nejvíce prioritních témat a umožní zapojení perspektiv-
ních partnerů a současně bude působit celistvým dojmem 
a bude srozumitelná. Výsledkem návštěvy by mělo být 
vzbuzení pozitivních emocí, které v návštěvnících zůstanou 
po dlouhou dobu… Prezentace bude efektivně kombinovat 
moderní interaktivní prvky (např. rozšířenou i virtuální rea-
litu) se zajímavými fyzickými exponáty a zapojením moder-
ních trendů světového výstavnictví.“

V případě, že se soutěžící rozhodnou pro jiný přístup než 
navržený, založený na stálé expozici, je možné stálou ex-
pozici začlenit do jiného prostoru. Je to nutné odůvodnit 
v konceptu a popsat v libretu výstavní cesty.

Stálá expozice je trvale přístupná návštěvníkům po celou 
otvírací dobu pavilonu s tím, že je možné ji rozšiřovat o dal-
ší prostory, zejména o auditorium, které se může stát díky 
své AV technice součástí návštěvnické cesty, pokud v něm 
neprobíhají jiné akce. 

7.6	AUDITORIUM	A	ESPORT	ARENA
Klíčovou součástí pavilonu bude multifunkční auditorium, 
které bude vybavené pro různé akce od koncertů, spo-
lečenských akcí, esportovních akcí, po výstavu partnerů 
a hlavních programů českého pavilonu.

Auditorium má mít kapacitu cca 150–200 osob s kvalitní 
AV technikou, špičkovými akustickými vlastnostmi a stre-
amovacím zázemím, které zvýší sílu sdělení a podpoří 
interakci publika. Prostor auditoria bude multifunkční 
a umožní vystavit i fyzické exponáty. Bude sloužit pro ro-

tační expozice a představení talentů spolupracujících krajů, 
institucí a organizací. V auditoriu se budou konat dopro-
vodné akce, workshopy, semináře i přednášky, stejně jako 
pravidelná večerní hudební vystoupení či jiná představení. 
Kromě těchto akcí na sebe převezme auditorium i funkci 
Esport arény. 
„Esport je v Japonsku nejpopulárnější popkulturní odvětví. 
Návštěvníkům proto přineseme zábavné propojení mezi 
evropskou a asijskou esportovou scénou. Do esportové čás-
ti národního pavilonu začleníme segment nejmodernější 
multifunkční arény ve střední Evropě, která bude otevřena 
v Pardubicích právě v roce 2025. Zde přiblížíme fungování 
Esportu v Česku a interaktivní formou zapojíme návštěvní-
ky do tohoto prostředí formou individuálních výzev, turnajů 
i možnosti změřit síly s profesionálními hráči. Součástí aré-
ny bude prostor pro virtuální realitu, tzv. VR HUB s předsta-
vením nejmodernějších projektů z ČR a s možností virtuální 
návštěvy Česka. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout 
potenciální budoucí zážitky, které je u nás čekají.“

Jelikož je plocha esport arény větší než auditorium, je nut-
né navrhnout systém rozdělení prostoru esport arény do 
akusticky a provozně izolovaných celků. Zda to bude pomo-
cí akustických stěn nebo jiným důmyslnějším způsobem, je 
na úvaze soutěžících. Při dělení prostor je nutné dbát na 
jednoduchou obsluhu a optimalizaci investičních nákladů. 

Esport aréna vznikne z prostoru auditoria. Jedná se o pro-
stor, který není používán po celou dobu, jen v době ezápa-
su. Proto je nutné prostor spojit s jiným a uvažovat o multi-
funkční místnosti, ve které mohou probíhat i další kulturní, 
prezenční či společenské akce.

Samotná aréna esportu je koncipovaná jako prostor pro 
10-12 hráčů, tj. 5 (6) hráčů pro každý tým. Hráči jsou v prů-
běhu zápasu na scéně. Klíčové je, aby bylo vidět na jed-
notlivé týmy a na obrazovku za scénou, na které se bude 
promítat samotné virtuální hrací pole.

Ideální jsou obrazovky zavěšené ze stropu či jiný závěsný 
způsob. Nutná je možnost zasunutí obrazovek do stropu 
či podlahy, aby se jiné uspořádání sálu mohlo odehrát bez 
zbytečného stěhování techniky. Transformování esport 
arény do jiného funkčního sálu bude probíhat v krátkém 
čase, aby nevznikaly velké časové prodlevy mezi programy.
Hlediště, ať už demontovatelné, zásuvné či jiné, má umož-
nit rychlou transformaci na jiné funkční a prostorové uspo-
řádaní. Hlediště je nutné koncipovat tak, aby byla dodržena 
co nejlepší viditelnost pro všechny návštěvníky. S ohledem 
na to, že se jedná o prostor, který je používaný jen občas, je 
nutné ho navrhnout tak, aby multifunkčnost prostoru byla 
jeho pozitivem.



20

PROVOZNÍ	VAZBY	A	JEJICH	MOŽNÉ	ROZMÍSTĚNÍ	
+	NÁVŠTĚVNICKÉ	TRASY
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7.7	BUSINESS	LOUNGE
Jako zázemí pro partnery, jejich hosty a významné návštěv-
níky bude k dispozici multifunkční prostor ve formě busi-
ness salonku s kapacitou cca 60 osob. Salonek bude na-
vazovat na auditorium a v případě konání větší akce bude 
možno tyto prostory propojit. Součástí business salonku 
bude i zasedací místnost pro formálnější jednání (kapaci-
ta cca 12 osob). Zasedací místnost bude sdílená s vedením 
českého pavilonu, které bude v administrativní části.

7.8	ADMINISTRATIVNÍ	ČÁST	
Jedná se o prostory pro administrativu, zaměstnance a ve-
dení. Pro vedení budou dvě samostatné kanceláře (každá 
s plochou 15 m2) a pro ostatních 8 zaměstnanců bude 
sdílená společná kancelář. Součástí administrativní části je 
příruční sklad pro administrativní potřeby a reklamní před-
měty, dále kuchyňka s denní místnosti a hygienické zázemí 
se dvěma kabinami a jednou sprchou.

7.9	HYGIENICKÉ	ZAŘÍZENÍ	NÁVŠTĚVNÍKŮ	
Celkový počet sedících návštěvníků je cca 250 a je nutné 
navrhnout hygienické zařízení, které bude odpovídat ja-
ponským, ale i českým normovým požadavkům. 

7.10	TECHNICKÉ	ZÁZEMÍ	BUDOVY	
S ohledem na to, že by se mělo jednat o dřevostavbu nebo 
jiný udržitelný a lehce demontovatelný materiál, je nutné 
navrhnout odpovídající technické zázemí budovy, které 
bude odpovídat celkovému konceptu a vysokým techno-
logickým standardům s ohledem na rozumné provozní ná-
klady. 

7.11	SKLADY	
Plochy skladů je nutné navrhnout dle konceptu celého pa-
vilonu; dle toho, jak bude pojat celý koncept návštěvnické 
cesty. U prodejny má vzniknout příruční sklad nebo jinak 
vyřešené skladování prodejních předmětů. Gastro provoz 
potřebuje pochopitelně sklady vlastní.

7.12	ZAKLÁDÁNÍ	STAVBY
S ohledem na specifika spojená s navážkou zeminy je nutné 
dbát zvýšené pozornosti při zakládání stavby, která je defi-
novaná v dokumentu 2 - Design Guidelines Appendix_CZ 
v části Preventivní opatření proti sedání budov.

8	 KONSTRUKČNÍ	
MATERIÁLY	
Pojetí vlastního národního pavilonu souvisí s cílem prezen-
tovat ČR jako sebevědomou a konkurenceschopnou zemi. 
Aby byl tento cíl naplněn, musí být jeho koncept, architek-
tonické i dílenské zpracování na vysoké úrovni, která dosto-
jí japonskému smyslu pro detail. Současně musí splňovat 
nejmodernější standardy stran ekologie a udržitelnosti za 
použití maximálního množství přírodních, recyklovaných či 
recyklovatelných materiálů.

Při tvorbě konceptu na základě průzkumu různých mož-
ností a s ohledem na rychlost stavby a možnost jejího roze-
brání a přesunu do Česka nám přišla zajímavá technologie 
křížově vrstveného dřeva (cross-laminated timber / CLT). 
Dřevo jako materiál splňuje parametry obnovitelného ma-
teriálu. Kromě toho lesnictví a zpracování dřeva má navíc 
v ČR velkou tradici, jsme jednou z nejzalesněnějších zemí v 
Evropě a kromě toho, že kvalitní dřevo dokážeme efektiv-
ně pěstovat, umíme je též zpracovávat s vysokou přidanou 
hodnotou.

Technologie Cross-Laminated Timber (křížově vrstvené 
dřevo, dále také jen jako „CLT“) umožňuje zcela přesné 
opracování prostřednictvím CNC, čímž je zaručeno dosaže-
ní špičkového výsledku a kvality. Moduly je možné prefabri-
kovat v ČR a tím minimalizovat náklady na stavbu pavilonu. 
Současně umožňuje rozebrat stavbu a znovu postavit na 
novém místě. Také případná likvidace stavby po skončení 
jejího životního cyklu je jednodušší.

Jelikož je stavebnictví jako obor zodpovědné za cca 30 % 
produkce CO2, je použití dřeva jako stavebního materiálu, 
který CO2 navíc konzervuje, logické a dlouhodobě strate-
gické. V ČR působí řada kvalitních odborníků, architek-
tů i zpracovatelských firem, které patří ke světové špičce 
a realizují projekty v celém světě. Již nyní tvoří dřevostavby 
významný podíl na exportu v sektoru stavebnictví a jejich 
význam dále poroste. Dřevěná architektura a stavebnictví 
se může stát do budoucna důležitým vývozním artiklem.
Dřevo navíc zajistí příjemné vnitřní prostředí vč. výborných 
akustických vlastností. Japonští návštěvníci takový pavilon 
s jasným příběhem a špičkovými ekologickými parametry 
zcela jistě vysoce ocení.

Podle dostupných informací z japonského trhu není zatím 
technologie CLT v Japonsku příliš rozšířenou, takže její pou-
žití pro stavbu národního pavilonu by mělo vzbudit výrazný 
zájem laické i odborné veřejnosti.

Pokud se však soutěžící rozhodnou, je možné navrhnout i 
jiné konstrukční řešení / materiál, který umožní jednodu-
chou, rychlou stavbu, demontáž a přesun zpět do Česka, 
zatímco materiál bude splňovat požadavky na udržitelnost 
a cirkularitu.
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設計上の注意
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  Hranice pozemku

  Odstupová linie (minimální)

  Výškové omezení

  Přidělený pozemek

  Hlavní příchozí ulice nebo náměstí

  Přístup pro poskytovatele služeb

Legenda:
Pozemek českého pavilonu Expo 2025

9	 REGULACE	A	LIMITY

TEPLO
ODPAD

ELEKTŘINA

VODA
DEŠŤOVÁ VODA

KOMUNIKACE

Rozměry českého pavilonu Expo 2025

9.1	VÝŠKA	A	VELIKOST	PAVILONU
Výška pavilonu musí být 12 m nebo nižší. Pokud však cel-
ková plocha vodorovného řezu pavilonu ve výšce větší než 
12 m tvoří 50 % nebo méně plochy budovy pavilonu, může 
být výška pavilonu až 17 m, pokud je pavilon umístěn na 
vnitřní straně od hlavní linie toku (hlavní ulice), nebo až 
20 m, pokud je pavilon umístěn na vnější straně od hlavní 
linie toku.
Účastníci si mohou zvolit počet podlaží, ale celková výška 
pavilonu musí být v souladu s pravidly ve výše uvedeném 
ustanovení.
Prstenec nad hlavní třídou nabídne pohled z ptačí per-
spektivy na celý areál výstaviště. Je tedy doporučeno, aby 
účastníci věnovali náležitou péči krajině (povrchové úpra-
vy, ozelenění, zástěny atd.) s ohledem na střešní podlahu 
pavilonu i vnější stěnu zadní části pavilonu.

Uspořádání inženýrských sítí českého pavilonu Expo 2025
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Na vnitřní straně hlavní třídy

Na vnější straně hlavní třídy

Přípustný rozsah pro stavbu
Část ve výšce nad 12 m (50 % nebo méně plochy budovy) může být využita jako výstavní 

prostor.

Hlavní linie toku 
(hlavní ulice)

17m či méně

12m	či	méně
Pavilon

Pavilon

Linie toku 
služeb

Zadní stěna
Pohled na pavilon v řezu

Přední stěna

20m či méně

12m či méně

Linie toku 
služeb

Zadní stěna Přední stěna
Pohled na pavilon v řezu

Hlavní linie toku 
(hlavní ulice)

Část ve výšce nad 12 m (50 % nebo méně plochy budovy) může být využita jako výstavní 
prostor.

Přípustný rozsah pro stavbu

10 STANDARDY	
EXPO	2025

Při návrhu pavilonu je nutné v co největší míře dodržovat 
Standardy Expo 2025, příslušné zákony a předpisy Japon-
ska a vyhlášky prefektury a města Ósaka, aby pak bylo 
možné zcela v souladu dopracovat návrh a zrealizovat vý-
sledný projekt. Součástí zadávací dokumentace jsou veš-
keré v tuto chvíli známé podklady, které jsou přeložené do 
českého jazyka, originál je v angličtině. 
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Vizualizace areálu Expo 2025

Vizualizace areálu Expo 2025


