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Bc. Simona Calboli 
 
Světová výstava EXPO Milano 2015 
 
Anotace 
 
Světové výstavy nejsou dnes již zdaleka jen a pouze kulturní a společenskou událostí. 
Jedná se o akce navýsost náročné, nákladné, a náročné na zajištění bezpečnosti. Stalo 
se již bezmála pravidlem, že proti akci se ozvou profesionální demonstranti. Ani EXPO 
2015 v Miláně nebylo výjimkou. 
 
Klíčová slova 
 
EXPO 2015, Milano, výstava, demonstrace, organizace. 
 
Summary 
 
World exhibitions are now far from to be only cultural and social events. These actions 
are extremely difficult, costly, and difficult to ensure its security. It has become almost 
a rule that professional protesters are attracted by such opportunity. The EXPO 2015 in 
Milan was no exception. 
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Úvod 
 
Milánské EXPO 2015 jsem pro svou studii vybrala, protože již několik let žiji v italském 
Milánu a téma EXPO bylo aktuálním tématem místního každodenního života. Při své 
práci pro Ministerstvo zahraničních věcí jsem měla možnost setkat a spolupracovat se 
zástupci Kanceláře generálního komisaře, komisařem Jiřím F. Potužníkem a celým jeho 
týmem, který se před zahájením a dostavěním kanceláří přímo v pavilonu Českém 
republiky na čas usadil v Českém centru Milano. Bohužel zadání této seminární práce 
není dostatečně dlouhé, na to abych zde mohla rozvinout také cestu České republiky 
na EXPO 2015 až po finální zakončení, které pro české zastoupení skončilo velmi 
pozitivně, ale chtěla bych se zde jen velmi stručně zaměřit na průběh výstavby 
milánského EXPO, problémy které jej doprovázely a finálním statistikám, které měly 
naplnit očekávání tvůrců, veřejnosti a hlavních zástupců. Ale i na reakce italské 
veřejnosti, která se rozdělila na dva protichůdné tábory. Jedni, viděli v akci skvělou 
příležitost k posílení turistického ruchu a zviditelnění Itálie a možná také jako výzvu 
dokázat světu, že organizace v rukou Italů nemusí být jen hektická. Druhý tábor vnímal 
světovou výstavu jako zbytečně vynaložené miliardy eur na něco, co už možná, v době 
existence „hyper komunikativního“ prostředí, již dávno ztratilo svůj smysl.  Chtěla bych 
se zde v krátkosti věnovat politickým událostem, veřejným manifestům proti zahájení 
výstavy, neoddělitelné korupci, která byla s organizací EXPO spojena, ale také následky 
a závěry, která po šestiměsíčním trvání EXPO odpovídají na otázku, zda má tato výstava 
ještě smysl a zda několikaroční úsilí mělo skutečně smyl. 
 
EXPO a jeho historie 
 
EXPO jinak také Světová výstava, je velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury 
jednotlivých zemí, nemá komerční charakter, a je vždy organizována vítěznou zemí, 
kterou vybírá BIE (Bureau of International EXPOsitions – Úřad pro mezinárodní 
výstavy). BIE byl založen v Paříži v roce 1928 a má za úkol regulovat četnost a dohlížet 
na kvalitu výstav, v současnosti čítá 160 členských zemí. 
 
První EXPO se konalo v Londýně v roce 1851 a vyvolalo velkou vlnu ohlasu v celém 
světě, ve stejném duchu pak začaly organizovat akce tohoto typu i další země, aby se 
mohly prezentovat na mezinárodním poli. Například na pařížském EXPO v roce 1889, 
byla poprvé k vidění slavná Eiffelova věž. 
 
Každé EXPO se věnuje tématu celosvětového rozměru a pokaždé se koná na místě, 
které bylo zbudováno přímo pro tuto jedinečnou příležitost. Vedle prezentace nových 
technologií si EXPO klade za cíl představit a definovat výzvy a problémy, kterým lidstvo 
společně čelí. Název EXPO se poprvé neoficiálně objevil v roce 1937 v Paříži, v roce 
2000 při výstavě v německém Hannoveru se EXPO stalo oficiálním názvem. 
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 rok město 

A 1851 Londýn 

B 1855 Paříž 

C 1862 Londýn 

D 1867 Paříž 

E 1873 Vídeň 

F 1876 Filadelfie 

G 1878 Paříž 

H 1879 Sydney 

I 1880 Melbourne 

J 1889 Paříž 

K 1893 Chicago 

L 1897 Brusel 

M 1900 Paříž 

N 1904 St. Louis 

O 1905 Lutych 

P 1906 Milán 

Q 1910 Brusel 

R 1913 Gent 

S 1915 San Francisco 

T 1933 Chicago 

U 1937 Paříž 

V 1939 New York 

Y 1958 Brusel 

X 1967 Montreal 

W 1970 Ósaka 

Z 1986 Vancouver 

a 1988 Barcelona 

b 1992 Sevilla 

c 1998 Lisabon 

d 2000 Hannover 

e 2005 Aichi 

f 2008 Zaragoza 

g 2010 Šanghaj 

h 2012 Yeosu 

i 2015 Milán 

j 2017 Astana 

k 2020 Dubai 
 

Přehled světových výstav po celém světě od roku 1851 do roku 2020 – plánované EXPO v Dubaji.
1
 

 

 
 

                                                           
1
 EXPO. Google Maps. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z0yjD7YpVr2c.kbaWvXBHiRMo 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Simona Calboli, Světová výstava EXPO Milano 2015 (2015_B_04) 

 
4 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Návrat výstavy EXPO po 109 letech do Milana 
 
Světová výstava se téměř po pěti letech vrací opět na půdu evropského kontinentu. 
Hostujícím městem pro rok 2015 bylo vybráno Milano – město módy a kultury, které se 
naposled stalo dějištěm EXPO v roce 1906 s tématem Doprava. Na ploše větší než  
1 kilometr čtvereční se zde během šesti měsíců představilo  na 130 vystavovatelů  
z celého světa. Areál EXPO 2015 se nachází severozápadně od Milana mezi městečky 
Pero a Rho. Strategický bod využil také skutečnosti, že se na druhé straně areálu 
nachází největší výstavní veletržní areál, který každý rok hostuje největší designové 
akce jako je například Design Week a výstavba či prodloužení spojení metra nebylo 
zapotřebí, protože již existovalo.   
 

 
 

Vstupní lístek na světovou výstavu v Miláně z roku 1906, věnované tématu dopravy.2 
 

Celkovou koncepcí výstavního areálu světové výstavy byla pověřena světově proslulá 
dvojice švýcarských architektů Jacques Herzog a Pierre de Meuron (autoři stadionu 
Ptačí hnízdo pro olympijské hry v Pekingu 2008). Tématem pro rok 2015 se stalo 
Feeding the Planet, Energy for Life (Uživit planetu, energie pro život). Výstava se 
pokusila téma jídla a výživy představit jak ve spojení s vědou a pokrokem, tak 
prostřednictvím kultury a tradic. Rozvine i témata předchozích výstav, např. EXPO 2008 
ve španělské Zaragoze, které se věnovalo problematice vody a jejích zdrojů. Dostatek 
kvalitních potravin je základní předpoklad pro dlouhodobě udržitelný rozvoj 
společnosti i základní podmínkou pro zdravý život každého člověka. 
 
EXPO Milano 2015  v číslech 
 
Zpracováním veškerých předběžných ale i finálních číselných dat a statistik byla 
pověřena italská „Camera di Commercio di milano“ – Hospodářská komora v Miláně, 
která před zahájením 1. května 2015 vydává na svých stránkách následující statistiky, 

                                                           
2
 Expo 1906: Quando Milano accolse il mondo. Panorama. 2014.  

http://www.panorama.it/cultura/milano-EXPO-1906-storia-foto/ 
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které později přebírají všechna italská a zahraniční média. Odhady a pevná čísla jsou 
následující:3  
 
Plocha 
 
 Výstavní plocha se rozkládá na ploše o rozloze přibližně 1 000 000 metrů 

čtverečních a nachází severozápadně Milána.  
 12 000 živých stromů uvnitř areálu. 
 130 000 metrů čtverečních pro k dispozici pro komerční využití – restaurace, 

stánky s občerstvením, obchody, banky atd.  
 12 000 metrů čtverečních vyhrazené přímo Itálii, budova o rozloze 50x50m 

postavena ve výšce čtyř patra. 
 

 
 
Úplná mapa a přehled pavilónů na milánské EXPO 2015.4 
 
Zastoupení zemí 
 
 Jednalo se o 147 světových zastoupení na EXPO 2015, z toho 144 zúčastněných 

zemí – representujících 94 % světové populace a 3 mezinárodní organizace 
(Organisace spojených národů, Evropská unie a Evropská organizace pro jaderný 
výzkum – European Organization for Nuclear Research, Conseil Européen pour la 
recherche nucléaire, CERN). 

                                                           
3
 I Numeri di Expo 2015 (fonti Expo 2015 spa e Camera di Commercio di Milano). EXPO. Assolombarda. 

http://EXPO2015.assolombarda.it/EXPO/i-numeri 
4
 EXPO Milan 2015 Site Map. In Exhibit. 2014.  

http://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/01/EXPO-milan-2015-site-map-Inexhibit-mid.jpg 
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 K tomu je třeba připočíst 13 mobilizovaných zastoupení občanských iniciativ. 
Například Caritas, Oxfam, Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund 
– WWF) a Save the Children5. 

 
Zaměstnanci EXPO 2005 
 
 1 300 stálých zaměstnanců areálu a celkem 4000 pracovníků podílejících se na 

organizaci mimo areál Rho. 
 10 000 aktivní pracovníky na národní a mezinárodní úrovni. 
 7 700 (žádosti o účast na programu „dobrovolníků“) z 107 různých zemí všech 

věkových kategorií. 
 130 000 hodin školení poskytované zaměstnancům EXPO.  
 
Návštěvníci6 
 
 Očekává se 20 milionů návštěvníků, z toho se očekává 70 % domácích (každý čtvrtý 

občan). 
 Předběžně třetinový podíl v zájmu u cizinců, s prognózou velmi velkého počtu 

osob z Čínské lidové republiky (až 1 milion). 
 2 miliony studentů. 
 

 
 
Bilance návštěvnosti EXPO během prvního měsíce. 2 700 000 návštěvníků, z toho 
1 900 000 italských návštěvníků, 15miliónů prodaných vstupenek.7  

                                                           
5
 Expo Milano 2015. Camera di Commercio di Milano. http://www.mi.camcom.it/EXPO-milano-2015 

6
 Expo Milano 2015. Camera di Commercio di Milano. http://www.mi.camcom.it/EXPO-milano-2015 
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Investice:  
 
 57 5000 000 eur je částka odhadovaná do října 2014. 
 1 miliarda v podobě investic zúčastněnými zeměmi. 
 Více než 350 milionů eur, je celková hodnota partnerství podepsané  

s národními a mezinárodními společnostmi.8 
 
Dovoluji si také připojit ceny vstupenek, které nebyly vůbec nízké a třeba pro 
pětičlennou rodinu, nebyla návštěva výstavy vůbec levnou záležitostí. Zlevněné 
vstupenky se mohly již před zahájením koupit na  různých stránkách cestovních 
kanceláři nebo také na stránkách supermarketů, kde byly lístky paradoxně nejlevnější. 
Se zahájením EXPO se lístky za pro dospělého člověka pohybovaly okolo 32 EUR na 
konci EXPO byly k sehnání také v některých obchodech za 12 EUR.9 
 
 Dospělý – 32 EUR. 
 Senioři 65+ – 25 EUR. 
 Rodinné vstupné – 2 dospělí  a 2 děti 82 EUR.* 
 Rodinné vstupné – 1 dospělý a 2 děti – 54 EUR.* 
 Rodinné vstupné – 2 dospělí  a 1 dítě  – 69 EUR. 
 Rodinné vstupné – 1 dospělý  a 1 dítě  – 41 EUR. 
*V rodinném vstupném může být až  10  dětí za cen 10 EUR za dítě. 
 

 
 
Vstupenka na milánské EXPO 2015 10 

                                                                                                                                                                          
7
 EXPO 2015, target di visitatori e numeri raggiunti nel primo mese. Soldi Online. 2. VI. 2015. http:// 

www.soldionline.it/infografiche/EXPO-2015-target-di-visitatori-e-numeri-raggiunti-nel-primo-mese 
8
 Expo Milano 2015. Camera di Commercio di Milano. http://www.mi.camcom.it/EXPO-milano-2015 

9
 Vstupenky. EXPO 2015. 29. XI. 2014. http://EXPO2015.cz/vstupenky/ 

10
 Enjoy the Experience of EXPO Milano 2015. EXPO 2015. 

http://www.expo2015.org/archive/en/tickets.html  
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Demonstrace před a během zahájení světové výstavy 
 
Demonstrace před zahájením světové výstavy byly „poklidnějšího“ charakteru a obešly 
se bez větší pozornosti veřejnosti. Den před zahájením výstavy v Miláně znamenal 
osmisethlavý dav pro italské bezpečnostní složky jen lehkou zatěžkávací zkoušku. Den 
poté a v den oficiálního zahájení EXPO Milano 2015 se centrum města proměnilo 
v hotové peklo.  Největší radikálové ale pochodu centrem Milána využili k útoku na 
banky a další instituce. Hnutí No EXPO zaštituje především páteční studentskou 
demonstraci s názvem No EXPO May Day, které by se podle odhadů organizátorů 
mohlo zúčastnit až 30 000 lidí. Úvodní den provázely demonstrace odpůrců výstavy, při 
nichž v centru města hořela auta. Policie nasadila slzný plyn a neupřesněné množství 
lidí zadržela, informovala italská tisková agentura ANSA.11  
 
Odpůrci světové výstavy z hnutí No EXPO mimo jiné tvrdí, že akce je příliš nákladná,  
a v den zahájení uspořádali velký protest, při němž se centrum Milána proměnilo  
v bojovou zónu, kde byla zcela ochromena doprava. 
 

 
 
Ilustrace: Protesty v Miláně ze dne 1. května 2015.12 
 
Demonstranti zapálili několik aut a střetli se s příslušníky pořádkových sil, proti nimž 
použili dělbuchy a házeli kameny a další předměty. Policie odpověděla slzným plynem  
a vodními děly. Podle zdrojů italské agentura ANSA, která o incidentech informovala, 
byli někteří demonstranti zadrženi. Počet účastníků demonstrace ANSA neupřesnila. 
 

                                                           
11

 V Miláně začalo Expo 2015. Zahájení provázely velké protesty. Lidovky.cz, 1. V. 2015. 
http://www.lidovky.cz/v-milane-zacina-EXPO-2015-zahajeni-provazeji-demonstrace-p1q-/zpravy-
svet.aspx?c=A150501_114912_ln_zahranici_ele 
12

 BERIZZI, Paolo; PISA, Massimo; VANNI, Franco. No Expo in corteo, Milano è a ferro e fuoco: bombe 
carta e pietre contro auto e vetrine. La república: Milano. 2. V. 2015. 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/05/01/news/milano_diecimila_in_piazza_al_corteo_no_EXPO
_centro_blindato_con_2_200_agenti-113306983/ 
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Už ve čtvrtek proti konání EXPO v Miláně protestovalo zhruba 800 lidí, z velké části 
studentů a odpůrců globalizace. Mimo jiné vytýkají světové výstavě její nákladnost. 
Někteří z nich házeli vajíčka a dělbuchy a barvou potřísnili několik budov. 
 
Závěr 
 
Ještě v těchto dnech se demoliční práce na milánském Rho nezastavily a i nadále se 
areál hemží pracovníky, kteří mají za úkol připravit některé pavilony na přesun do 
mateřské země nebo k úplné demolici. Například Český pavilon se již vrátil svému 
majiteli – společnosti Koma a v současné době se finalizuje rozhodnutí o jeho dalším 
využití.  
 
Velkou otázkou stále ještě zůstává, co se bude s areálem dít dál. Italští politici se 
rozhodují mezi několika možnostmi, mezi kterými je i zbudování takzvaného „China 
Town“, ale mnohem pravděpodobnější zůstává možnost využití prostor pro zbudování 
studijních kolejí a kampusu. Některé budovy, jako například italský pavilon „O“ se 
demolovat určitě nebudou a zůstanou tak dobrým základem pro další využití.  
 
Omílanou otázkou je také přesunutí monumentu „Strom života“. Uvažuje se o jeho 
přesunutí do centra města, ale přesun by znamenal další neočekávaný náklad a možná 
i z tohoto důvodu, se s kolosem ještě nic neděje a zůstává i na dále ozdobou areálu, 
kterou se mohou těšit už jen stavební dělníci.  
 
Pro mne italské EXPO zůstane krásným a zajímavým zážitkem.  Jsem toho názoru, že je 
to právě zážitek, který turisty z celého světa láká navštívit tento typ výstav. Původní 
záměr světových výstav je v současné době, kdy se nacházíme v „hyper 
-komunikativním“ prostředí mírně naivní, protože na výstavách neuvidíme nic, o čem 
by před tím nečetli na internetu nebo neviděli v ostatních masových prostředcích. Ale 
pokud se náklady vynaložené vrátí, pak pro mne EXPO smysl má. Protože hmatatelné 
zážitky, nové zkušenosti a osobní setkání, jsou právě daní za život v moderní „hyper-
komunikativním“ světě. A bez nich zůstáváme jen anonymními hráči „facebookových“, 
„linkedInových“ a dalších profilů.  
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Ilustrace: Další momentky k tématu násilí v květnu 2015.13 
 

   
 

   
 

  

                                                           
13

 BERIZZI, Paolo; PISA, Massimo; VANNI, Franco. No Expo in corteo, Milano è a ferro e fuoco: bombe 
carta e pietre contro auto e vetrine. La república: Milano. 2. V. 2015. 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/05/01/news/milano_diecimila_in_piazza_al_corteo_no_EXPO
_centro_blindato_con_2_200_agenti-113306983/ 


