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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá národní prezentací České republiky na EXPO 

2010 v Šanghaji z hlediska mytologie, symbolů, znaků a kódů. Popisuje vývoj 

světových výstav, snaží se vyzdvihnout československé úspěchy a na jejich základě 

definovat klíčové body pro úspěšnou komunikaci země k mezinárodně rozmanitému 

publiku. Majoritní skupinou návštěvníků na EXPO v Šanghaji byli Asiaté, především 

Číňané. Práce využívá informací o tradičních čínských symbolech a hodnotách pro 

odhalení korelace české a čínské kultury, která může dopomoci snadnější identifikaci 

České republiky pro čínské návštěvníky EXPO. Mytologická analýza podrobuje 

zkoumání exteriér pavilonu, interiér expozice a její prvky. Všímá si narativních struktur 

jednotlivých exponátů a jejich funkčnosti v mezích preferované interpretace. Součástí 

celkové analýzy jsou i doprovodné programy, jejichž podoba také pomohla upevnit 

vnímání České republiky návštěvníky.  

Získané informace jsou využity k sumarizaci poznatků využitelných pro účast 

České republiky na následujícím EXPO 2015 v Miláně. 
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Abstract 

 

This diploma thesis deals with the national presentation of the Czech Republic 

at EXPO 2010 in Shanghai in terms of mythology, symbols, signs and codes. It 

describes the history of the World Exhibitions, attempts to highlight Czechoslovak 

achievements and on the basis of that to define key points of successful communication 

for an international, predominately Chinese audience. By comparing information on 

traditional Chinese symbols and values with that of Czech explains correlations 

between Czech and Chinese culture. This can help visitors from China identify with the 

Czech Republic. A mythological analysis is executed examining the exterior of the 

Czech pavilion, the exhibition inside, and notes narrative structures of individual 

exhibits and how they work to provide the preferred interpretation. Part of the overall 

analysis includes an overview of supporting events, which also help to strengthen the 

perception of Czech Republic to visitors. 

The information gleaned is used to summarize learnings that could be useful for 

the upcoming EXPO in Milan in 2015. 
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Hannover 2000. Vyd. 1. Praha: Libri, 2000. 279 s. : il. ISBN 80-7277-012-8.  

- - Shrnutí všech dosavadních světových výstav, jejich vývoje, a rovněž balanci 

účastí českých zemí. Hodně prostoru je věnováno významným světovým 

velmocím a jejich boji na poli technologie a vědy 



10 

 

 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma 

odpovídá mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK 

vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

 

                                                                                                              

……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga               Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 

doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově 

blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

                                                                                                              

……………………… 



  

 

 

OBSAH 

 

 

ÚVOD ..................................................................................................................................... 3 

1. SVĚTOVÉ VÝSTAVY .................................................................................................. 6 

1.1. HISTORIE .................................................................................................................. 6 

1.2. EXPO ....................................................................................................................... 8 

1.2.1. BIE ........................................................................................................................... 8 

1.3. ČESKOSLOVENSKÁ ÚČAST ......................................................................................... 9 

1.3.1. Brusel 1958 ............................................................................................................ 10 

1.3.2. Montreal 1967 ........................................................................................................ 10 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ................................................................................. 12 

2.1. KULTURNÍ ANTROPOLOGIE, LINGVISTIKA, STRUKTURALISMUS .................................. 12 

2.2. LINGVISTIKA, STRUKTURALISMUS A POJETÍ ZNAKU ................................................... 12 

2.2.1. Triadický model ...................................................................................................... 13 

2.3. SÉMIOTIKA ............................................................................................................. 14 

2.4. MYTOLOGIE ............................................................................................................ 15 

2.5. NARATIVNÍ STRUKTURY .......................................................................................... 16 

3. NÁRODNÍ IDENTITA................................................................................................ 18 

3.1. NÁRODNÍ SYMBOLY/MÝTY ...................................................................................... 18 

3.1.1. Osobnostní symboly ................................................................................................ 19 

3.1.2. Materiální a obrazové symboly ............................................................................... 20 

3.1.3. Symbolická místa .................................................................................................... 21 

3.1.4. Symbolické organizace nebo instituce ..................................................................... 21 

3.1.5. Abstraktní symboly ................................................................................................. 22 

4. ČÍNSKÁ SYMBOLIKA .............................................................................................. 23 

4.1. SYMBOLY A HODNOTY ............................................................................................. 23 

4.1.1. Barvy...................................................................................................................... 23 

4.1.2. Štěstí, bohatství, dlouhověkost ................................................................................. 24 

5. EXPO 2010 V ŠANGHAJI .......................................................................................... 25 

5.1. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ............................................................................................ 25 

5.1.1. Logo ....................................................................................................................... 26 

5.1.2. Maskot ................................................................................................................... 27 

5.1.3. EXPO pasy ............................................................................................................. 28 



  

2 

 

5.2. ČESKÁ REPUBLIKA NA EXPO 2010 V ŠANGHAJI ....................................................... 28 

6. REPREZENTACE ČR ................................................................................................ 32 

6.1. TÉMA ..................................................................................................................... 32 

7. EXTERIÉR PAVILONU ............................................................................................ 33 

7.1. ANALÝZA ............................................................................................................... 34 

7.1.1. Logo ....................................................................................................................... 34 

7.1.2. Opláštění pavilonu .................................................................................................. 35 

7.1.3. Stuha ...................................................................................................................... 36 

8. INTERIÉR PAVILONU ............................................................................................. 38 

8.1. ANALÝZA ............................................................................................................... 38 

8.1.1. Žijeme hokejem (Hockey Passion) ........................................................................... 39 

8.1.2. Dotek štěstí (Touch of Good Fortune) ..................................................................... 41 

8.1.3. LacrimAu ............................................................................................................... 43 

8.1.4. Perly ČR (Czech Pearls) ......................................................................................... 46 

8.1.5. Czechoscope ........................................................................................................... 48 

9. DOPROVODNÉ PROGRAMY .................................................................................. 50 

9.1. NÁRODNÍ DEN ČESKÉ REPUBLIKY ............................................................................ 50 

9.1.1. Nejslavnější Čech ................................................................................................... 50 

9.2. MULTIMEDIA HALL.................................................................................................. 52 

9.2.1. Opičí král ............................................................................................................... 52 

9.2.2. Metropolis .............................................................................................................. 53 

10. NÁRODNÍ PROPAGACE .......................................................................................... 55 

10.1. PRAŽSKÉ ŠTĚSTÍ ...................................................................................................... 55 

10.2. PERLA ORIENTU ...................................................................................................... 57 

10.3. LIOU XIAOLING TONG ............................................................................................. 58 

11. EXPO 2015 V MILÁNĚ .............................................................................................. 59 

11.1. ČESKÁ REPUBLIKA NA EXPO V MILÁNĚ .................................................................. 59 

11.2. PŘÍLEŽITOSTI PRO NÁSLEDUJÍCÍ ROČNÍK ................................................................... 59 

11.2.1. Mytologizace České republiky na EXPO 2015 ......................................................... 60 

ZÁVĚR ................................................................................................................................. 62 

SUMMARY .......................................................................................................................... 63 

 

  



  

3 

 

Úvod 

 

Světové výstavy bývaly přehlídkou globálního technického úspěchu. Patenty, 

výjimečná architektura, inovační postupy pro překonávání překážek pokroku. V 21. 

století se stále se rozrůstající globalizací se světová výstava stala přehlídkou spíše 

ekonomické prosperity hostitelské země a zemí, které se na ní prezentují. Výsledkem již 

není výhra v souboji o moc, hraje se však o ekonomickou prosperitu, podporu turismu, 

vědy a navazování obchodních partnerství. EXPO se stalo propagační akcí, kde se každá 

země musí co nejlépe prodat, reprezentovat svůj „brand“ a správně jej interpretovat 

návštěvníkům. Jak si uvědomují všichni sémiologové napříč generacemi, systémy znaků 

prostupují našimi životy. Některé jsou pro nás známé, některé natolik automatické, že je 

nevnímáme. Jak ale zakomponovat historii, vědu, obchodní a sportovní úspěchy České 

republiky do uceleného systému, který reprezentuje naši zemi? Jak komunikovat 

směrem k mezinárodně nesourodému publiku s odlišným zázemím, kulturními a 

náboženskými hodnotami, kteří o České republice nikdy neslyšeli a nesdílejí návod pro 

snadné dešifrování znakových kódů české reprezentace, jelikož nemohou stavět na 

předchozí zkušenosti, či znalosti. Je třeba veškerou komunikaci postavit na zelené 

louce?  

 

Téma své diplomové práce jsem si zvolila díky blízkému vztahu k fenoménu 

světových výstav, nebo alespoň něčemu, co je fenomenální pro mne. EXPO si mé 

sympatie získalo docela nedávno, a tak i já jsem byla před rokem 2010 víceméně 

netečná k prezentaci národa na této akci globálního charakteru. Dnes, když mám za 

sebou zkušenost pobíhání na Šanghajském výstavišti, sto dvacet fotek před pavilonem 

České republiky, bakalářskou práci z oblasti marketingově komunikační strategie české 

účasti na EXPO a nespočet přečtených knížek a shlédnutých videí se nabízí ještě jedno 

důležité téma k prostudování a to co je, nebo má šanci se stát identifikačním prvkem 

České republiky, mimo státní vlajky vyobrazené na pavilonu. 

 

Letos v květnu začalo EXPO 2015 v italském Miláně. Zde bude tým kolem 

generálního komisaře české národní účasti, i přesto, že bude čelit tlaku na zopakování 

úspěchu předchozí výstavy, mít stále o něco snadnější pozici co do prezentace českého 

národa. Do východočínské Šanghaje, kde proběhla minulá světová výstava v roce 2010, 
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jela Česká republika jako outsider, s nevelkou obchodní zkušeností s čínskou stranou a 

na první pohled bez zřejmého sdíleného kulturního kontextu, díky kterému by byla pro 

asijské návštěvníky snadněji identifikovatelná. I přesto dokázala zaujmout návštěvníky i 

odbornou porotu.  

 

Reprezentace světových mocností s odlišnou kulturou a symbolikou volá po 

identifikaci symbolů, identity národa a jeho prezentace na veřejnosti. Tato práce mapuje 

základní sémiotické přístupy a tvorbu moderních mýtů podle Rolanda Barthese a 

aplikuje je na reprezentaci České republiky v rámci komunikace směrem k cílovému 

publiku, které v Šanghaji bylo majoritně čínské.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
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1. Světové výstavy 

 

Každých pět let se jedno město stane branou do světa EXPO. Celý svět se 

zmenší na plochu několika hektarů, aby představil návštěvníkům komponenty svého 

bytí – země, státy, národy. Světové výstavy, od roku 2000 oficiálně nazývané EXPO, 

jsou symbolem kulturní rozmanitosti, národní hrdosti a technologické dokonalosti.  

Jejich základním posláním je dát příležitost návštěvníkům poznat celý svět 

v jeho historii, přítomnosti a především budoucnosti. Mají sdělit, kam člověk dospěl ve 

svém úsilí v poznání a vědění a předvést to nejlepší, čeho byl doposud schopen. Jakou 

uměleckou formu k tomu ten který národ zvolí a jak nejlépe odpoví na dané motto 

výstavy, bylo a je základní otázkou pro každou ze zúčastněných zemí. V 19. století to 

bylo překonání přírody technikou, později zmodernizování života, ale i řešení sociálních 

problémů. Konečně pak aktuální problémy lidstva a snahy nalézt a představit koncepty 

pro lepší budoucnost (ŘEPA, 2005, s. 220). A právě v tomto vývoji spočívá dodnes 

legitimita světových výstav, i přesto, že ve světle moderní doby se EXPO stává mnohdy 

spíše marketingovou přehlídkou jednotlivých národů.  

 

1.1. Historie  

Myšlenka předvedení výsledků mezinárodního technického a průmyslového 

vývoje dostala pevné základy ve viktoriánské době v polovině 19. století. Manžel 

britské královny Victorie, princ Albert, uspořádal v roce 1851 v Londýně vůbec první 

mezinárodní výstavu „Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations“, a 

zahájil tak tradici světových výstav.  

Prvními hostiteli byla významná evropská města. Po Londýnu následovala Paříž 

v roce 1855, která byla v 19. století zároveň nejčastěji hostujícím místem. První výstava 

mimo evropský kontinent se odehrála v roce 1867 ve Philadelphii a světu představila 

například telefon, nebo telegraf.  

 

Světové výstavy daly vzniknout stavbám a monumentům, které dodnes působí 

jako signifikantní symboly daného místa, města, mnohdy dokonce státu, aniž by mnozí 
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návštěvníci věděli, k jaké příležitosti byly postaveny. Londýnským pavilonem při první 

světové výstavě v  Hyde Parku nebyla žádná jiná stavba, než Křišťálový palác.
1
  

 

 

Obrázek č. 1 – Křišťálový palác 

 

Paříž při příležitosti Světové výstavy v roce 1889 představila Pařížany původně 

nenáviděnou, ale celým světem obdivovanou a napodobovanou Eiffelovu věž. Jelikož 

úspěch jednotlivých výstav byl, a stále je, měřen podle návštěvnosti, věnují pořadatelé 

značnou pozornost zábavné složce programu, která pomůže přitáhnout širokou 

veřejnost. Jedna z dominant Vídně je zábavní park Prater, dodnes úspěšně provozovaný 

pozůstatek po Světové výstavě 1873. Symbolem poválečné Světové výstavy v Bruselu 

v roce 1958 je tzv. Atomium. Stavba, která znázorňuje 165 miliardkrát zvětšený model 

struktury krystalu železa (Halada 2000).  

                                                

1 Křišťálový palác navrhnul zahradní architekt Joseph Paxton. Po skončení výstavy byl přesunut do 

jihovýchodní části Londýna Sydenhamu, v roce 1936 jej však zničil požár. Doposud je Brity vnímána jako jedna 

z nejslavnějších britských staveb a symbol národní hrdosti. (Mánert, 2013) 
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Obrázek č. 2: Atomium EXPO 58 

 

Atomium je však jedna z mála zmiňovaných staveb, která odkazuje právě ke 

světové výstavě více než k Bruselu samotnému. Symbolickou prezentaci hlavního města 

Belgie má na starosti Manneken-Piss, neboli socha „čurajícího chlapečka“.  

 

1.2. EXPO 

I přesto, že světové výstavy na oficiálních publikacích často používaly 

ikonografické vyobrazení společně s názvem Expo, jednalo se o neoficiální 

pojmenování. Poprvé použito bylo v Paříži v roce 1937, ale až v roce 2000 na světové 

výstavě v Hannoveru se „EXPO“ stalo součástí oficiálního názvu. (HALADA, 2008) 

 

1.2.1. BIE 

Roku 1911 se paralelně konaly čtyři světové výstavy. V Londýně, Římě, Turíně 

a Glasgow. Aby se do budoucna zamezilo podobným situacím, bylo třeba ustanovit 

zastřešující instituci. Pro potřeby jednotného uchopení světových výstav a ustanovení 

norem a zásad jejich pořádání byl tedy v roce 1928 zřízen oficiální orgán „Bureau 

Internationale des Expositions“. Jeho rada nejenže dohlíží na prezentaci jednotlivých 

států, ale také vybírá hostitelská města a tematické struktury jednotlivých výstav. Česká 

republika je členem BIE od roku 1932.  
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1.3. Československá účast 

Světové výstavy bývaly také soubojem mocností. Rivalita odrážela soudobou 

politickou situaci a snaha „vyhrát“ byla často posílena vzájemnými vztahy mezi 

jednotlivými národy. V době studené války se tento motiv silně projevoval především 

v soupeření USA a Sovětského svazu. Světové výstavy sloužily jako mocenský nástroj 

pro ukázání technologické vyspělosti, a tím i síly, od nepaměti. 

 

Království české se poprvé pokusilo dostat mezi mocenskou špičku a 

prezentovat se v samostatném pavilonu ve Vídni v roce 1873. Účast však byla 

zamítnuta, a proto první větší výstavnický počin s drobným mezinárodním přesahem 

uspořádali Češi v roce 1891 v Praze - Zemskou jubilejní výstavu. (HLAVAČKA, 2008) 

 

V roce 1922 se již na Světové výstavě v Rio de Janeiru prezentovalo nově 

vzniklé Československo. Historicky zajímavou účastí byla však ta v roce 1940 v New 

Yorku, kde se sice prezentovalo Československo, ale na jeho území byl v době konání 

výstavy již vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Jednalo se tedy o prezentaci země, 

která v dané době oficiálně neexistovala. 
2
 

 

Vlnu pozornosti na sebe Československo strhlo na světových výstavách 

konaných v období po druhé světové válce. EXPO 58 Brusel a EXPO 67 Montreal byly 

pro Československo klíčovými akcemi národní propagace a formování národní identity 

jak uvnitř státu, tak navenek. Výrazný úspěch a řada ocenění národní reprezentace na 

těchto výstavách z nich dodnes činí důležitou inspiraci pro produkční týmy českých 

účastí, které věří, že dokážou úspěch z Bruselu či Montrealu zopakovat.   

 

 

 

 

                                                

2 Těsně před okupací Čech a Moravy odcestovali pořadatelé do New Yorku. Tento tým pak již nereagoval 

na výzvy okupantů, aby výstavu zlikvidovali a vrátili se domů. Na likvidaci pavilonu dokonce německé říšské 

ministerstvo poslalo 10.000 dolarů. Peníze byly však využity právě opačně, tedy na dostavbu pavilonu, který měl 

navíc na výstavě strategickou pozici vedle pavilonů USA a Sovětského svazu. (HLAVAČKA, 2008) 
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1.3.1. Brusel 1958 

Na světové výstavě v Bruselu v roce 1958 Československo získalo zlatou 

medaili za nejlepší pavilon. Malá země s komunistickou vládou zde dokázala zazářit, 

proto se této československé účasti na EXPO 58 přezdívá „Bruselský sen“. Na druhou 

stranu, i přesto, že národní pavilon představil umělecké i průmyslové skvosty, 

prezentace Československa zde neměla mnoho společného s realitou. Jednalo se o 

představení harmonické socialistické republiky ve stylu komunistické propagandy, ve 

které všechny třídy směřují ke společenskému blahu. (Týden, 2008) 

 

Jedinečnost československého pavilonu však spočívala především v jeho 

konceptu a scénografii. Jak napovídal samotný název, Jeden den v Československu, lidé 

zde prožili celý příběh. O to intenzivnější byly emoce, které v nich expozice vyvolala. 

Důležitým aspektem byla hravost. Ostatní pavilony vsadily především na průmyslové 

exponáty a ohromující modely, Československo si naopak získalo fanoušky 

interaktivním konceptem, kde si mohli všechno osahat a vyzkoušet.  

 

 Ovací návštěvníků se dostalo především Laterně Magice Alfréda Radoka. Tomu 

se podařilo přivést do Bruselu divadelní projekt, ve kterém tehdy nebývalým způsobem 

spojil divadelní jeviště spolu s filmovým pozadím. Na představení se stály dlouhé fronty 

a ještě před koncem výstavy požádalo čtrnáct států o hostování nebo o licenční provoz 

tohoto typu divadla.
3
 Popularitu si získala také Restaurace Praha, která servírovala 

české speciality různých cenových úrovní a přizpůsobila tak nabídku širokému spektru 

návštěvníků.  

 

1.3.2. Montreal 1967 

EXPO 58 pomohlo Československu zjednodušit startovací pozici na EXPO 67 

v Montrealu. Na druhou stranu byl však na tvůrce pavilonu a obsahu expozice vyvinut 

poměrně velký tlak, aby dokázali úspěch z Bruselu zopakovat. Laterna magika se stala 

montrealským evergreenem, československý tým tentokrát přišel se zábavnou částí 

                                                

3 Dnes Laterna magika zachází se širokým spektrem prostředků, s jejichž užitím má vzhledem ke své bohaté historii 

pravděpodobně největší zkušenosti, takže každé představení je založeno na jiném principu spojení jeviště a obrazu. 

(Laterna magika, 2014)  
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spojenou s kino projekcí. Radůz Činčera představil „Kinoautomat“, v němž se 

návštěvníci mohli při sledování filmu zapojit do děje a hlasováním rozhodnout, jak bude 

hlavní protagonista filmu jednat a tudíž jakým směrem bude děj filmu ubírat. 

 

Oba tyto pavilony sdílely prvky, které jim dopomohly k úspěchu. Bruselský tým 

správně rozpoznal, že návštěvníci se chtějí především bavit, odpočinout si, relaxovat. 

Představením uceleného hravého konceptu se tak lišil od pavilonů náročných na 

návštěvníkovu pozornost a řadu lidí přilákal právě na odpočinkovou podívanou. Stejný 

koncept přejali i tvůrci československého pavilonu v Montrealu, kde expozici spojovala 

tenká linka pro snadnější srozumitelnost a pomohla nasměrovat k interpretaci shodné se 

záměrem tvůrců.  

 

Z toho vyplývá, že národní prezentace by měla probíhat uvolněnou formou, kdy 

poznání přichází bezprostředně díky sdíleným zážitkům a zprostředkovaným 

zkušenostem. Takový koncept pomůže odlišit danou expozici od ostatních a znásobit 

emoční názor návštěvníka na vnímání prezentujícího se národa. Tento styl se projevuje 

na všech výstavách, a proto se vystavovatelé snaží naladit na stejnou vlnu jako 

návštěvník. Je třeba pracovat se sociologií, antropologií, zkoumání kulturních odlišností 

majoritního podílu očekávaného segmentu návštěvníků (například v Číně to budou 

Asiaté) a při tvorbě expozice se snažit návštěvníkovi přizpůsobit. Často však musíme 

počítat s velkou částí predikce, zda předpokládaný záměr vyjde či nikoliv. Kulturní 

odlišnosti jsou natolik citelné, že nelze pracovat podle šablony a to, co nyní v České 

republice vnímáme jako dědictví, které pomáhalo tvořit národní identitu, mohou jiné 

národy na základě vlastních zkušeností a znalostí identifikovat mylně. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Kulturní antropologie, lingvistika, strukturalismus 

 

Národem není možné rozumět něco, co tu bylo odjakživa. Pro pochopení 

vytváření národní identity a zkoumání jednotlivých kultur musíme začít u studia 

antropologie. Toto „učení o člověku“ datuje své začátky již do konce 16. století, jako 

samostatná věda byla antropologie ustavena v 18. století. Kulturní antropologie, která 

klade důraz především na kulturní a společenský vývoj člověka, si získala širší 

vymezení především v anglosaských zemích. Kulturu v tomto případě vnímáme jako 

soubor hodnot, které sdílí jisté kulturní společenství, 
4
 a která má v sobě zakotvený 

normativní řád. Tyto normy a kolektivní hodnoty jsou sdíleny a předávány dalším 

generacím, které si je v průběhu socializace přirozenou cestou tzv. enkulturace osvojují. 

V rámci tohoto procesu je přijímána jistá dominantní interpretace světa a náležitost 

k vlastnímu národu či společenství. (Budil 1999, s. 13) 

 

Národ lze považovat za určitý sociální konstrukt, vytvořený za pomoci 

historických odkazů a příslušnosti k určité kultuře, skupině a zvykům, které ten který 

národ přijímá za své a jeho občané je přijmou jako část sebe. Ivo T. Budil (1999, s. 136) 

považuje vzdělávání v historii národu za narativní způsob, jak převyprávět příběh, se 

kterým by se měl občan ztotožnit. Tím se u obyvatelstva státu vytváří historické 

povědomí. Dá se říci, že se jedná o ideologickou infiltraci společenství oficiální, 

dominantní jazykovou kulturou, která potlačuje a reguluje různé složky společenského 

života. 

 

2.2. Lingvistika, strukturalismus a pojetí znaku 

 

Jednou z nejdůležitějších částí identifikace jednotlivých kulturních společenství 

jsou nepochybně jazykové systémy. Ve 20. letech se kulturní antropologie rozrostla o 

zkoumání jazykovědy, kdy lingvistika byla konstituována jako samostatný vědní obor. 

                                                

4 Definice kultury nebyla v odborné literatuře s konečnou platností stanovena. A. L. Kroeber a C. 

Kluckholn uvádějí ve své práci z roku 1952 celkem 161 znění různých definic kultury. (Budil 1999, s. 13) 
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Švýcarský lingvista Ferdinand de Saussure ve svém díle napsal, že „jazyk je forma, 

nikoliv substance“ a podnítil tak vznik strukturalismu, který jazyk začlenil do 

obecnějšího rámce zkoumající části a funkce, které zastává. (Saussure 2007, s. 97) 

 

Jazyk je proto třeba zkoumat jako soubor znaků sledující určitou strukturu, která 

je snadno identifikovatelná pro uživatele dané řeči. Znak je povaha jazyka, co dodává 

věcem význam pomocí označování neboli signifikace. Jednou z hlavních charakteristik 

znaku je jeho arbitrárnost, nahodilost určení odkazu. Proto smysl rozpravy, ve které 

dokážeme identifikovat předmět, o kterém mluvíme, ze zvuků řeči, je dán na základě 

konvence. Díky tomu, že slovo „židle“ je vzájemnými vztahy ustaveno jako nábytek 

sloužící k sezení, dokážeme si při přečtení, či vyslovení slova předmět vybavit, spojit. 

Saussure mluví o tzv. bilaterálním pojetí znaku, kdy „akustický obraz“ (označující) 

dokáže nahradit/zastoupit označovaný pojem. (Saussure 2007, s. 97). Pro pochopení 

hledáme korelaci, která oba členy, spojuje. Kompletní rovnice je tedy tvořena členy 

označující a označované, působící ve vzájemné ekvivalenci, a znakem, který je jejich 

sdružujícím celkem dodávajícím podstatu sdělení.  

 

Vzhledem ke studiu diferenciací kultury v rámci této práce je důležité zmínit 

Saussurův poznatek o syntagmatických a paradigmatických vztazích mezi jednotlivými 

znaky. Textem neboli syntagmatem rozumíme sdělení, které však samo o sobě nestačí 

k funkční interpretaci znaku. Až díky kontextu (paradigmatu), získává sdělení význam, 

smysl. (Budil 1999, s. 153) Stejný poznatek se odráží i v tzv. Buhlerově teorii 

symbolického pole, která se zabývá tím, že určitý symbol nabývá svůj význam a možnou 

srozumitelnost pouze tehdy, když ho chápeme na pozadí konkrétního kontextu (Paul in 

Černá 2013, s. 32). 

 

2.2.1. Triadický model 

Zástupnou funkcí znaku se zabýval i lingvista a sémiotik Charles Sanders Peirce. 

Peirce klasifikoval tři druhy znaků; ikony, indexy a symboly. Toto rozdělení nazval 

triadický model a popsal změnu arbitrárnosti znaku v procesu denotace za předpokladu 

naučené znalosti. 

Ikon je vztah označujícího k označovanému na základě vizuální podobnosti. 

Index je znak na základě jisté spojitosti, identifikace a symbol je spojení ustálené 
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domluvou, bez jejíž znalosti je možné symbol vnímat jako pouhý předmět bez hlubšího 

významu. Peirce vnímá tyto tři typy znaků jako systém pro interpretaci světa okolo nás. 

(Peirce 1997)  

 

2.3. Sémiotika 

Vnímání znaku jako prostředku interpretace nejen jazyka, ale v rámci veškeré 

komunikace, je hlavní koncepcí vědy zvané sémiotika. Pojem sémiotika zavedl 

Saussure pro vědu o hodnotách, vědu, která zkoumá něco, co má hodnotu něčeho 

jiného. (Barthes 2004, s. 109)  

„Znak existuje vždy, když existuje relace odkazování, jinými slovy, když každý 

znak je odkazem,“ je jedna z tezí Romana Jakobsona, představitele Pražského 

lingvistického kroužku
5
, který pomohl rozvinout základy sémiotiky.

6
 Jakobson 

definoval předmět sémiotiky jako komunikaci jakýchkoliv zpráv, zatímco oblast 

lingvistiky omezil na komunikaci zpráv verbálních. (Eco 2000, s. 33)  

 

Sémiotika nadále pracuje se vztahem označujícího, označovaného a znaku a 

vnímá proměny označování. Jirák a Köpplová (2007, s. 135) uvádějí, že vztah mezi 

fyzickou podobou znaku a tím, co znak označuje, může být uspořádán ve třech rovinách 

označování neboli signifikace. V rovině denotace, v rovině konotace a v rovině mýtu.  

Denotovaný výraz je prosté vyjádření označovaného bez jakéhokoliv emotivního 

zabarvení. Pro tuto práci budou však důležitější další dvě roviny, které pracují se 

symbolickým znázorněním. Konotativní signifikace je podmíněna asociacemi a 

předchozí zkušeností. Vychází z kulturních a společenských zvyklostí a proto se může 

interpretace konotátu lišit. Pokud znakům přiřazujeme určité hodnoty, kterými 

vysvětlujeme abstraktní téma, vytváříme mýtus. Přijetím předkládaných hodnot se i 

mýtus stává přirozeným a platným vyjádřením dané skutečnosti. Mýtus často využívá 

reklamní průmysl při znázorňování pohody, idylického dětství, apod., aby si spotřebitelé 

                                                

5
 Pražský lingvistický kroužek byl spolek jazykovědců, který byl založen v roce 1926 a jehož 

členem byl mimo ruského lingvisty Romana Jakobsona také český vědec Jan Mukařovský. (Budil 1999, s. 

139) 

6 Roman Jakobson působil především jako lingvista. Jako zakladatele sémiotiky ho vnímal 

především U. Eco, který jeho práci věnoval kapitolu ve své knize Mysl a smysl.  
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vlastnosti výrobku či služby spojili s vlastními vzpomínkami, či nabyli dojmu, že 

využíváním produktu se jim podaří tento idylický mýtus naplnit.  

2.4. Mytologie 

 

Za jednoho z hlavních představitelů francouzského strukturalismu může být považován 

Roland Barthes, který stál u počátků mytologického bádání.  Jeho kniha „Mytologie“, 

která poprvé vyšla v roce 1952, předložila analýzu mytologických prvků francouzské 

společnosti. Barthes na příkladech z každodenního života dokázal, že „mýtus je určitá 

promluva, a proto mýtem může být vše“ (Barthes, 2004, s. 107). Mytologii můžeme najít 

v literatuře, fotografii, filmu i reklamě. I všude okolo nás, v běžných starostech i 

radostech všedního dne. Kvůli tomu, že jsme obklopeni mýty, často uměle vytvořenými, 

předkládaný svět je postulován jako přirozený a my se tak můžeme stát oběťmi mentální 

manipulace.  Mytologie je postavena na historii, neboť mýtus je promluvou vyvolenou 

dějinami: nemůže se vynořit z „přirozenosti“ věcí. (Barthes, 2004, s. 108). 

 

Barthes při sestavování struktury pro analýzu mýtu vycházel ze Saussurova 

sémiotického trojúhelníku, zabývajícího se vztahy mezi označujícím, označovaným a 

znakem. Ten v jeho analýze představuje primární sémiologický systém, jehož 

výsledkem je tzv. globální znak. Tuto strukturu Barthes nazývá komplexně jazyk, nebo 

řeč. Rovina mýtu je uskutečňována v rámci sekundárního sémiologického systému, 

který parazituje na primárním systému. Mýtus o stupínek posouvá formální systém 

primárních signifikací. (Barthes 2004, s. 112) 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Schéma sekundárního sémiologického systému podle R. Barthese 
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V Barthesově terminologii analýzy mytologických promluv je výsledný člen 

primárního systému (znak) nazýván smyslem. Při překlopení do mytologické roviny se 

smysl stává pouhou formou. Ať již se jedná o literární nebo obrazovou expresi, mýtus ji 

vnímá pouze jako určitý soubor znaků, výsledný člen primárního sémiologického 

systému. Když se smysl stane formou, opustí svou předchozí signifikaci, aby byl 

připraven přijmout novou. V sekundárním sémiologickém systému je označované 

nazýváno konceptem. Skrze koncept je do formy vsazen celý nový příběh, který 

původní smysl otáčí a deformuje. Koncept je historický a zároveň intencionální: je 

pohnutkou, díky níž je mýtus vyřknut. (Barthes 2004, s. 112) Konečný člen sekundárního 

systému pak není nazýván znakem, ale signifikací.  

 

Charakteristikou mýtu je, že nic neskrývá, ani nemaže původní smysl. Mýtus 

deformuje promluvu tak, jak se mu hodí. Barthes to nazývá „krádeží řeči“. Mýtus 

vnucuje, vysvětluje a přesvědčuje. Tato deformace je umožněna díky formě, která 

obsahovala určitou singifikaci předtím, než se jí mýtus zmocnil a rozhodl se naplnit ji 

signifikací novou. V primárním, jazykovém systému by to nebylo možné, protože 

označované je prázdné a jeho označující je určeno arbitrárně, není zde tedy na čem 

stavět a co deformovat.  

 

Cílem mýtu je proces naturalizace, kdy je deformovaný význam považovaný za 

přirozený, jako by existoval odjakživa. Přitom právě klíčovou charakteristikou mýtu je 

jeho intencionalita.  

 

2.5. Narativní struktury 

 

Studium narativů je důležitá část sémiologie a především mytologie, výstavba 

příběhu je podstatou tvorby mýtu. Literární vědec Jiří Trávníček poukazuje na narativní 

struktury jako součást našeho života; „Když se člověk porozhlédne kolem sebe, má spíš 

problém najít vůbec něco, co by nebylo vyprávěním. Takřka všechno je krásným a 

vydatným sémiotickým polem.“(Děkanovský 2008, s. 165) Seymour Chatman v roce 

1978 řekl, že „každé vyprávění má dvě části: příběh, což je řetězec událostí (činů, 
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příhod) spolu s takzvanými existenty (postavami, složkami prostředí, tj. prostoru a 

času), a diskurs, což je výraz, způsob, jak je to podáno.“  (Pier 2006, s. 58) 

 

Naratologie je nauka, která zkoumá koncepty vyprávění. Zabývá se studiem 

základních narativních vzorců a postupů, kdy pochopení příběhu je interpretací 

dostupných informací a jejich seřazením do smysluplného celku. (Matušková 2009, s. 

70) 
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3. Národní identita 

Národní identita definuje, kým jsme – kulturně i politicky. Je vždy konstruována 

ve vztahu k těm, které vnímáme jako ty druhé – ke kulturám a politickým entitám, k nimž 

nepatříme. (Holý 2010, s. 10) 

 

Důležitým prvkem národní identity je to, jak jedinec národ vnímá, jeho úspěchy 

i neúspěchy. Události 20. století pomohly oslabit národní identitu kvůli nesvobodě a 

častému vymezování vůči národům, pod jejichž vlivem se země nacházela. Období 

první republiky díky získání vlastní státnosti sice formovalo národní patriotismus, 

následné oddělení Slovenska a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava a posléze dlouhá 

doba socialistické nadvlády však cíleně potlačovala národní uvědomění. To je také 

jedním z důvodů, že Češi se vnímají především jako kulturní a vzdělaný národ (Holý 

2010), a vyjadřují hrdost na svou kulturu, nikoliv však na výkon svého státu, který byl 

často zdrojem nesvobody, jež se snažil kulturu potlačit. (Plecitá a Řeháková, 2004, s. 

11) Historie a formování státu i kultury se promítá do dnešní doby za pomoci mýtů, 

tradic a symbolů.  

 

3.1. Národní symboly/mýty 

Ladislav Holý uvádí, že na národní tradice je lépe nahlížet jako na zhuštěné 

mýty. Zatímco však typická mytická narace je sledem obrazů, které ve svém celku 

vyjadřují významy mýtu, tradice zhušťuje naraci do jednoho jednoduchého a 

jednoznačného obrazu. S mýtem má tradice společné to, že pravda významů, které nese, 

je přijímána jako dogma, ať již odpovídá prožívané realitě, či nikoli. (Holý 2010, s. 89) 

 

Společenství vytváří vlastní archetypální představy, kterými se snaží národ 

prezentovat. I na politické, kulturní, či sportovní události v historii České republiky lze 

nahlížet jako na symbolické jednání, které konstituovalo historické změny ve 

společnosti. (Holý 2010, s. 11) Většina Čechů si proto symbol cinkání klíčů spojí 

se „Sametovou revolucí“, podpis s grafickým vyvedením srdce může v lidech zažehnout 

vzpomínku na zesnulého prezidenta Václava Havla. A Dominik Hašek, i přesto, že 

odehrál nespočet zápasů, bude už navěky v myslích sportovních fanoušků zapsán jako 

archetyp hrdiny, který v roce 1998 v Naganu dovedl české mužstvo ke zlaté medaili. 
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Mytologická podstata těchto událostí je často spojena s významnou symbolikou, která v 

mysli příslušníka národu vytváří konotativní rámec a přispívá k upevňování národního 

vědomí. 

 

Karl W. Deutsche v roce 1979 publikoval klasifikaci politických symbolů, 

kterou přejal Václav Štětka (2000) pro identifikaci symbolů národních (Štětka in 

Matušková 2009, s. 15) 
7
.  

 

3.1.1. Osobnostní symboly  

Slouží k personifikaci národa a využívají jak historické, tak současné osobnosti, 

například panovníky, umělce, vojevůdce, vědce, nebo sportovce. Osobnosti národa jsou 

častým zdrojem mýtů, díky kterým jim máme tendenci přisuzovat důležitost a také 

hodnotit národ jako takový. Český národ proto prezentuje například „otec vlasti“ (Karel 

IV.) nebo „učitel národů“ (Jan Amos Komenský).  

 

Převládají archetypy hrdinů a postav, které vrhají na národ pozitivní pohled. Pro 

znázornění důležitosti osobnostního symbolu, který konstruuje národní uvědomění a 

slouží jako mytologický odkaz, je nasnadě zmínit jméno Mistra Jana Husa.  

Karel Havlíček Borovský jeho osobu oslavoval v článku “Mistr Jan Hus” v r. 

1851 v týdeníku Slovan; “…Tuto úvahu museli jsme předeslati slovům některým, ježto 

chceme věnovati muži, kterého pokládáme – dle našeho mínění – za jednu z prvních 

hvězd na obzoru českého národu, kterého alespoň, pokud nám popřáno bylo okem od 

předsudků protřelejším hleděti na dějiny naše, přede všemi ostatními nejvíce milujeme. 

(Husitství ©1998-2014) 

To, že se k mistru Janu Husovi obrací vyprávění o českém národu i v současné 

době, reprezentuje výrok Václava Havla; “Husovo vroucí, bytostné přimknutí k pravdě, 

k jejímu věrnému následování v hlubokém souladu nejniternějšího přesvědčení a skutků 

každodenního života zůstává přes proměny věků a dílčích filozofických i teologických 

                                                

7
 Václav Štětka tuto klasifikaci využil ve své diplomové práci a zkrátil ji o kategorii náboženských 

symbolů, kterou považuje za implicitní součást ostatních kategorií. Původní text K.W.Deutscha byl 

uveřejněn v Tides Among Nations. The Free Press, New York. (Matušková 2009) 
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náhledů trvalou výzvou duchovního dědictví našeho národa. Zvláštního významu však 

nabývá dnes, v obecné potřebě hluboké proměny smýšlení a jednání tváří v tvář prahu 

třetího tisíciletí. …velkým vkladem Jana Husa do evropských dějin byl princip osobního 

ručení. Pravda pro něj nebyla jen volně přenosnou informací, ale životním postojem, 

závazkem a nárokem. Tím se začala vlastně stávat rozhodující společenskou veličinou 

konkrétní a jedinečná lidská bytost a její transcendentálně zakotvená odpovědnost. Tedy 

přesně to, co by měla ctít a oč by se měla opírat celá moderní civilizace.“ (Husitství 

©1998-2014) 

Nejen Mistr Jan Hus, ale rovněž celá epocha husitství, je oslavována jako 

důležitý mezník vývoje českého národa. Husité a jejich mnohdy barbarské činy a 

drancování mohou být terčem kritiky. Jednou jsou to však představitelé českého národa, 

kteří konstituovali změnu, a proto tato revoluce nelze být v rámci moderní výuky 

historie prezentována jinak, než jako pozitivní. Příběh boje českých vlastenců proti 

celému světu popsal i František Palacký: 

 „Nic nebylo jejich úmyslům vzdálenější než útok a válka; ne oni, ale jejich 

protivníci vyvolali krveprolití a hrůzy ničení. Oni byli první v Evropě, kdo ne pro 

pozemský majetek, ne pro světskou moc a vládu, ale na ochranu ohrožených nejvyšších 

lidských statků, práva na sebeurčení a svobody svědomí, jen z donucení sáhli ke zbrani 

a strašlivý dlouhý boj proti celému ostatnímu světu, který nezamýšlel nic menšího než 

jejich úplné vyhubení, nejen přijali, ale podivuhodně vítězně dovršili…”(Husitství 

©1998-2014) 

 

3.1.2. Materiální a obrazové symboly 

Jedná se o signifikantní materie, které mají reprezentativní funkci, například 

peníze, poštovní známky, historické relikvie, ale i barvy či vlajky.   

Patří sem tudíž některé předměty oficiální státní symboliky České republiky. Ta 

definuje 7 prvků
8
, z nichž mezinárodně nejsnáze identifikovatelným je státní vlajka.

9
 

                                                

8 Oficiální symbolika ČR je zakotvena ve 14. článku Ústavy z roku 1992. Zahrnuje státní vlajku, 

vlajku prezidenta republiky, státní pečeť, malý a velký státní znak, hymnu České republiky a státní barvy. 

(Sedláček 2007) 
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Jak popisuje Michael Billig v knize Banal Nationalism (1995), vlajka je základní 

nástroj, který má schopnost aktivovat v myslích jedinců příslušnost k danému národu 

(Billig in Matušková 2009, s. 64). Vlajky národů jsou často samostatným symbolem pro 

prezentaci faktu, že se daná země účastní, je členem, podporuje nebo nějak participuje 

na události či místě, kde je vyvěšena.  

 

Společně s trikolorou státních barev tvoří vizuální znak, který přímo odkazuje 

k České republice. Vlajka bývá hojně využívána na mezinárodních akcích a summitech, 

trikolora červené, modré a bílé barvy se objevuje vždy, když je třeba podpořit 

souvztažnost k českému národu. Tuto barevnou kombinaci proto můžeme nalézt jak na 

obalech turistických suvenýrů, tak na oficiálních propagačních dokumentech vlády ČR. 

 

3.1.3. Symbolická místa 

Místa, která hrají důležitou roli při definování domoviny - konkrétního území, 

k němuž se každý národ vztahuje a s nímž spojuje svou existenci (Matušková 2009, s. 

15). Může se jednat o města, ale i samostatné objekty, domy, architektonické stavby a 

historicky významné oblasti.  

Česká republika může jednoznačně za své symbolické místo považovat své 

hlavní město. Turisticky velmi oblíbená lokalita, kde se odehrály důležité historické 

události, která byla sídlem významných panovníků i umělců a která láká návštěvníky na 

bohatou původní architekturu. Praha je pojem, který je s „národem v srdci Evropy“ ve 

světě mnohdy více spojován než sám název státu Česká republika.  

 

3.1.4. Symbolické organizace nebo instituce 

Subjekty a orgány, které mají institucionální vztah k ochraně a vymezení 

národního vědomí, či udržují řád v zemi a jejichž představitelé jsou oficiálními zástupci 

země na mezinárodních zasedáních. Zde se dostáváme k politické symbolice země, 

                                                                                                                                          

9 Dnes je vlajka z roku 1920 vedle státních barev jediným stále platným oficiálním symbolem z 

doby vzniku republiky (Sedláček 2007) 
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jedná se totiž například o politické strany, zákonodárné a soudní sbory, instituce 

vojenské či vzdělávací. Tyto instituce jsou důležité jak pro symbolickou hodnotu uvnitř 

národa, tak v rámci reprezentativní úrovně navenek.  

 

3.1.5. Abstraktní symboly 

Mezi abstraktní symboly lze řadit například literární a hudební díla, vlastní 

jména, nebo státní svátky. Právě literární a hudební produkce je důležitá pro identifikaci 

národa. Jan Holý (2000, s. 87) říká, že Češi sami sobě sdělují, kdo jsou, projekcí 

současných idejí a hodnot do vyprávění o minulosti, které je legitimizuje. Proto v rámci 

vzezření kulturního národa prezentují slavná jména, která mají iluzi sídla kultury 

podpořit, například Čapek, Seifert, Kundera, Smetana nebo Dvořák. Využití hudby jako 

symbolické národní reprezentace lze často vypozorovat na akcích, kde je snaha 

představit Česko a národní hrdost. Například Smetanova Vltava je nezpochybnitelným 

akustickým symbolem češství. Není to třeba připomínat reklamním tvůrcům, kteří ji 

hojně využívají pro prezentaci českých značek s dlouhou historií, a které tím 

přirovnávají, stejně jako díla Bedřicha Smetany, k národnímu dědictví.  
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4. Čínská symbolika 

 

Světová výstava, která je předmětem této práce, se konala v Šanghaji, přístavním 

městě na západě Číny. Jednalo se o teprve třetí světovou výstavu na asijském 

kontinentu, po Osace 1970 a Aichi 2005. Bylo očekáváno, že majoritní publikum budou 

tvořit Asiaté, především Číňané.  

 

Je tedy důležité poukázat na základní symboliku, které je v hostitelské zemi 

EXPO Číně přikládána značná hodnota a také velmi ovlivňuje každodenní život 

obyvatel – návštěvníků výstavy. Umberto Eco ve svém díle Meze interpretace (1990) 

zmínil, že pokud chceme vytvořit dílo, které bude nazíráno tak, jak jsme plánovali, je 

třeba jeho preferované čtení podpořit již při samotném vytváření díla. Proto i v případě 

vymýšlení expozice bylo nezbytně nutné zamyslet se nad tím, jak nejlépe prezentovat 

Českou republiku v zemi, kde o ní mají lidé malé nebo dokonce žádné povědomí. I pro 

dešifrování mýtů a symbolů národní expozice je důležité hledat kontext, který Čínu 

s Českou republikou propojí a umožní lepší srozumitelnost předkládaného sdělení.  

 

4.1. Symboly a hodnoty 

4.1.1. Barvy 

Čína je zemí barevné symboliky. Za nejdůležitější barvu považují červenou, což 

je barva ohně, léta, jihu, ale také štěstí a bohatství. Jsou jí proto vyzdobeny například 

zdi Zakázaného města v Pekingu, červené jsou také obálky s penězi, které děti dostávají 

při oslavách Nového čínského roku. Při této oslavě je doslova celé město zabaleno do 

červené barvy, od lampionů, přes vzkazy na domech až po červené šňůrky pro pomoc 

božstev.  

Modrá je barva vzdělanosti, touhy po učení a zdokonalování se. Zelená 

symbolizuje vnitřní klid, dobro a život. Žlutá je barvou slávy, bývala proto dříve 

vyhrazena pouze pro císaře. Černá barva v Číně nenabízí negativní konotace, naopak je 

to barva vyzrálosti, moudrosti a cti. Negativní vlivy jsou spojeny naopak s bílou, která 

označuje smutek a stáří. Říká se například, že ve vlasech se nemá nosit nic bílého, 

protože to přináší neštěstí. (Guter 2005, s. 11) 
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4.1.2. Štěstí, bohatství, dlouhověkost  

Tam, kde Česká republika, Čína a jakákoliv jiná země nalézá společný kontext, 

jsou následující hodnoty: štěstí, bohatství a dlouhověkost. Nespočet božstev, symbolů a 

jiných artefaktů, kterým je přisuzována moc či vliv nad životním údělem, lze najít 

v každé čínské domácnosti, na úřadech a veřejných místech, často jsou využívány i 

v kinematografii.  

 

Oltář boha bohatství měla ve staré Číně snad každá rodina a dodnes je bůh 

bohatství vítán při novoročních oslavách (Guter 2005, s. 11). Dlouhověkost si Číňané 

přejí především navzájem, požehnaný věk symbolizuje člověka vyzrálého a moudrého. 

Při narozeninových oslavách jsou často podávány speciální nudle, které by měly 

oslavenci dlouhověkost také zajistit.  

 

Štěstí se dá v čínské mytologii považovat za znak nadřazený všem ostatním, 

jelikož právě to, zda žijeme dlouhý plnohodnotný život, či máme slušné živobytí a 

nestrádáme, je zahrnuto v pojmu štěstí. Bohy štěstí uctívali mladí i staří a patřil vždy 

k bohům, kteří mohli očekávat nejvíce obětních darů. Existuje proto více božstev štěstí.  

Například ta, která udržují již existující štěstí, nebo božstva pro případ, že stav 

považovaný za stálý náhle skončí a člověk je odkázán na „nové štěstí“. (Guter 2005, s. 

25). 
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5. Expo 2010 v Šanghaji 

 

Čínská lidová republika na sebe počátkem 21. století strhla pozornost nejen díky 

ekonomické prosperitě a neustálému obchodnímu růstu a moci, ale i událostmi, které 

mají toto vzezření Číny utvrdit v očích celého světa. V roce 2008 se hlavní město 

Peking stalo dějištěm 29. letních olympijských her, o dva roky později Šanghaj hostila 

41. světovou výstavu, EXPO 2010.  

 

Tu Šanghaji předpověděl již před sto lety šanghajský spisovatel Lu Shi´e. Ve 

svém románu "Nová Čína" popsal Čínu jako pořadatele "Výstavy tisíce zemí" (China 

Embassy CZE 2010). Na EXPO 2010 se nakonec prezentovalo na 192 národů a více než 

40 mezinárodních organizací. Na konci roku 2010 byla již jasné, že dvacetimilionová 

Šanghaj, největší přístav světa a nejlidnatější město Číny, potvrdila megalomanské 

ambice. Celkový počet návštěvníků za dobu půlročního trvání výstavy přesáhl 73 

milionů, což několikanásobně přesahuje účast na předchozích světových výstavách. I co 

do počtu prezentujících se subjektů, ať již národů nebo jiných organizací, si Čína může 

připsat kredit za největší globální výstavu v historii. 

 

EXPO je natolik lukrativní záležitostí, že prezentace hostitelské země může 

ovlivnit její vnímání ostatními národy. Šanghaj se ale netoužila stát ani ekologickým 

pionýrem, ani kulturním arbitrem, spíš symbolem a skutečným nositelem bohatství 

(Potužník 2010, s. 10). Cílem Čínské lidové republiky bylo prezentovat symbol „nové 

Číny“, moderní metropole, která staví na tradicích a poskytuje vhodné atributy pro 

vybudování kvalitních tržních vztahů napříč celým světem. (Machoňová 2011, s. 23) 

 

5.1. Tematické zaměření 

Jako téma pro EXPO 2010 bylo vybráno Better City, Better Life
10

. Jak kdysi 

pravil Aristoteles; "Lidé přicházejí do měst žít. A zůstávají zde pro to, aby mohli tento 

život žít ještě lépe." (China Embassy CZE 2010). Město se stalo mottem světových 

výstav poprvé, záměr se odrážel především v hledání nových konceptů pro zlepšování 

                                                

10 V překladu: Lepší město, lepší život 
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kvality života ve městech v 21. století. V pojetí pořadatelů i účastnických států se 

ústředním pojmem stal urbanismus. Velkou roli také hrálo téma ekologie, cílem bylo i 

poukázat na soužití rozdílných kultur a náboženství. 

 

Neustále se zvyšující počet obyvatel s sebou nese problémy s nedostatečnými 

bytovými kapacitami, špatnou kvalitu ovzduší v městech, a zvyšování kriminality, 

zejména v chudinských čtvrtích. Téma koresponduje s problémy, jimž čelí i hostitelské 

město, jako jedna z nejhustěji osídlených oblastí na světě.  

 

Orgán B.I.E. definoval 5 podoblastí hlavního tématu Better City, Better Life, kterými by 

se měli organizátoři a jednotlivé národní reprezentace zabývat a nejlépe je zhmotnit ve 

svých pavilonech, pro porovnání rozdílných kulturních smýšlení. Všechny z nich se 

pochopitelně týkaly života ve městě (BIE Paris 2010): 

 

 Míchání rozdílných kultur 

 Ekonomická prosperita  

 Inovace vědy a techniky 

 Remodelace městských komunit a společenství 

 Interakce mezi městskými a venkovskými oblastmi 

 

Prvním urbanistickým počinem byl areál výstaviště, který vyrostl v periferní 

industriální zóně tak, aby prostor splynul s okolními částmi metropole. 

 

5.1.1. Logo 

Podstatu světových výstav moderní doby, kooperaci národů celého světa, 

odráželo logo EXPO 2010. Obrazový znak znázorňuje tři postavy, držící se okolo  

ramen. Oficiální stránky EXPO Shanghai dokládají správnost interpretace s upřesněním, 

že se jedná o symboliku velké rodiny (ty, já, on/ona). (Machoňová 2011, s. 26) Tuto 

část loga můžeme považovat rovněž za ikon, jelikož obrázek vychází z čínského znaku 

znamenajícího „svět“. Logo lze tedy číst jako symbol velké rodiny propojené po celém 

světě.  
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Obrázek č. 4: Logo EXPO 2010  

 

5.1.2. Maskot 

Maskot výstavy lze považovat za její reprezentament. Slouží k identifikaci a 

podporuje jednotu komunikace směrem k návštěvníkům. Stává se jednotkou propagace 

spolu s logem a názvem výstavy. Jeho role musí být nastavena tak, aby byl schopen 

fungovat samostatně a pro návštěvníky i obyvatele země symbolizovat EXPO bez 

jakýchkoliv dalších znakových prvků.  

 

Pro EXPO 2010 byl vytvořen maskot Haibao. Maskot je kladným aktérem, proto 

i jméno, znamenající „poklad moře“, bylo vybráno tak, aby v lidech nevzbuzovalo 

negativní konotace. Haibao je naopak podle čínských tradic jméno šťastné.  

Designéři vycházeli z čínského znaku " ", což v překladu značí "lidé". 

K vyjádření fantazie a rychle rostoucího potenciálu celé Číny použili návrháři modrou 

barvu. Tu doplňují vlasy ve tvaru mořské vlny, symbolizující nejen pobřežní město, ale 

také otevřenou povahu k okolnímu světu. Zaoblené tělo má být důkazem spokojeného 

života v prostředí s vysokým životním standardem. Gestem s palcem nahoru dává 

najevo, že si váží návštěvníků z celého světa a že je vřele vítá. A jeho silná chodidla 

znázorňují schopnost Číny úspěšně se chopit události, jako je EXPO, prezentují oficiální 

stránky pořadatele. (Machoňová 2011, s. 25) 
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Obrázek č. 5: Haibao – oficiální maskot EXPO 2010 Šanghaj 

 

5.1.3. EXPO pasy 

 

Cestování nabralo na EXPO v Šanghaji nový rozměr. Pořadatelé pro 

návštěvníky přichystali malé knížky, formátově i vizuálně připomínající cestovní pasy. 

Pro čínského obyvatele, který dříve nemohl tolik cestovat kvůli tamějšímu 

komunistickému režimu, nebo nedostatku financí, je EXPO pas prezentován jako skvělý 

prostředek, jak se pochlubit svým známým, kde všude byl. S návštěvou pavilonu člověk 

získal razítko dané země. Někteří z návštěvníků se nakonec nezdržovali ani prohlídkou 

expozice a pospíchali vystát frontu pro další známku do „pasu“.  

 

Tento trend vypovídá hodně o tom, jak čínští návštěvníci k EXPO přistupovali. 

Teprve třetí výstava na asijském kontinentu, spoustu prezentací národů, které Asiaté 

neznají. Číňané si přišli na EXPO odpočinout. Výdobytky moderní techniky i ekologie 

je veskrze nechávaly chladnými, pokud však pavilon obsahoval klouzačku, lanovku, 

nebo letecký trenažér, slavil úspěch a strhl na sebe pozornost.  

 

5.2. Česká republika na EXPO 2010 v Šanghaji 

 

Česká republika neměla na EXPO v Šanghaji lehkou pozici. Odhady pořadatelů 

ukazovaly na to, že majoritní podíl na celkové skladbě návštěvníků bude z Číny, a to až 
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90%. Zástupci kanceláře generálního komisaře (KGK) provedli průzkum, jak moc 

Číňané znají Českou republiku. Ten ukázal, že spíše než Česká republika, figuruje 

v myslích obyvatel hostitelské země hlavní město Praha. Když by Prahu měli přiřadit 

k zemi, bylo by to Československo (Štráfeldová 2010). 

 

Podmínkou úspěchu prezentace českého národa bylo přizpůsobit expozici 

cílovému publiku. Organizační tým České republiky v čele s generálním komisařem se 

snažil nepodcenit přípravu na invazi návštěvníků z celé Číny a kulturní zvyklosti Čínské 

lidové republiky konzultoval se sinology. Čínská mentalita je od té evropské značně 

odlišná, stejně tak jako kulturní zvyklosti a vzájemné povědomí o tradicích a 

historických událostech. Pro plné pochopení předkládaného příběhu České republiky a 

zajištění jeho preferovaného čtení, bylo české národní bohatství nutné zaobalit do 

struktury, která bude pro návštěvníka zajímavá, ale také nějakým způsobem známá. 

V předchozí kapitole byla zmíněna základní čínská mytologie, důležitá symbolika a 

tradice. Jejich uvědomění by se mělo projevit ve tvorbě expozice.  

 

Návštěvníci přijížděli na EXPO z celé Číny, kde se stále nachází velké množství 

lidí s žádným nebo nízkým dosaženým vzděláním (China Embassy CZE 2004). 

Manažer komunikace českého týmu na EXPO v Šanghaji Jiří F. Potužník k tomu 

dodává, že právě proto nemohl být pavilon naplněn pouze prezentací vědy a výzkumu. 

Bylo třeba to tedy udělat tak, aby české pokrokové metody byly prezentovány 

jednoduchou formou a obsahovaly zábavné prvky, které upoutají. Vizuálně zajímavé 

prezentace s bohatým příběhem dokážou návštěvníky snadněji nalákat. (Machoňová 

2011, s. 56).  

 

Kvůli obstrukcím při sestavování vlády se opozdila také příprava účasti České 

republiky na Expo 2010. Generální komisař Antonín Stuchlík byl do funkce jmenován 

teprve v lednu 2008, v době, kdy většina ostatních zemí již plánovala své národní účasti. 

Parcely a místa pro vlastní pavilony již byly rozebrány, stejně tak zbývalo málo času na 

vlastní návrh pavilonu. Česká republika se proto musela spokojit s unifikovaným 

modulem, který si mohla dotvořit podle svého. 

 

http://www.radio.cz/cz/kdo-je-kdo/milena-strafeldova
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V konkurenci téměř dvou set států z celého světa neměla Česká republika 

snadnou pozici zaujmout návštěvníka, který o ní možná nikdy neslyšel. Tato nevýhoda 

byla ještě vyvážena prostorově jednoduchým pavilonem v blízkosti trojnásobně většího 

pavilonu Francie, nebo oslnivé „pampelišky“ Velké Británie, tzv. Seed Cathedral
11

, 

která si svým architektonickým designem získala návštěvníky ještě před otevřením bran 

výstaviště.  

 

                                                

11 Britský objekt pokrývají tisíce laminátových tyčí, které vedou světlo a ve větru se mírně houpají. Uvnitř je 

pak prázdný prostor, jehož stěny tvoří svítící body konců těchto tyčí, v nichž jsou zatavena různá semena obří britské 

botanické banky. (Lukeš 2010, online)  



  

31 

 

ANALYTICKÁ ČÁST 
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6. Reprezentace ČR 

Česká republika, znázorňovaná na EXPO, je imitací ČR, proto lze lépe identifikovat 

jednotlivé signifikace a mytologické intence. Je pochopitelné, že návštěvníkům bude 

předkládaný takový obraz České republiky, který ji nejenom představí, ale i podpoří 

pozitivně laděnou konotaci.  

 

6.1. Téma 

Motto, zastřešující danou světovou výstavu, je důležitým vzkazem směrem 

k účastnickým zemím. Je na každé z nich, jak téma uchopí a bude se v jeho rámci 

prezentovat. Česká republika se nechala inspirovat citátem Lewise Mumforda: „Město 

je zvláštní struktura, jemná a kompaktní, uzpůsobená k tomu, aby chránila plody lidské 

civilizace.“ (Machoňová 2011, s. 32)  

 

„Plody civilizace“ se staly oficiálním názvem české národní expozice. 

Prezentováno bylo to, co nám civilizace přináší, co můžeme využít ke zlepšení žití. Plod 

jako symbol nového života, hojnosti a blahobytu, a také výsledek určitého snažení, kdy 

„sklízíme to, co jsme si zaseli“. Česká republika přivezla do Číny skvosty, které 

obsahují prvky národní hrdosti, ale i exponáty představující plodné výsledky snažení 

překračující hranice České republiky, a které napomáhají zlepšení života ve městech po 

celém světě.  

 

Pavilon ČR představoval jakýsi městský systém, který jednotlivé významné plody 

civilizace představil. 
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7. Exteriér pavilonu 

 

Na začátku byla kovová konstrukce s plastovými výplněmi. Stejná, jaká byla 

propůjčena i desítkám dalších zemí, které se z finančních, časových, či jiných důvodů 

rozhodli neprezentovat se ve vlastním individuálně řešeném pavilonu, ale zvolili 

unifikovaný model. Úkol národního týmu byl zřejmý. Za několik měsíců přetvořit 

plastovou formu na Českou republiku se všemi jejími, samozřejmě pozitivními, 

atributy. Umělohmotný kvádr zůstal v denotativní rovině plastovým kvádrem. České 

symboly, identifikátory i další hodnoty a asociativní znaky byly třeba k završení 

signifikace České republiky jako národa, kde se mísí historie s modernitou.  

 

Pavilon České republiky tvořila 12 metrů vysoká budova s půdorysem 40 na 50 

metrů. Pro ozvláštnění unifikovaného modulu jej tvůrci pokryli 40 000 hokejovými 

puky. Výsledný počin nebyl náhodný, struktura puků byla vyobrazením reliéfu 

pražského Starého Města. Okolo budovy se točila stuha, která návštěvníkům 

poskytovala ochranu před nepříznivým počasím. Díky důmyslně ukrytým plazmovým 

obrazovkám v těle stuhy je zároveň již při čekání na vstup do pavilonu informovala o 

České republice a připravila je tak na intenzivní vnímání samotných exponátů.  

 

Obrázek č. 6: Pavilon České republiky 
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Cílem exteriéru národního pavilonu bylo zaujmout návštěvníka, aby rozpoznal, o 

pavilon které země se jedná, a aby ji díky znakovým prvkům dokázal snadno 

identifikovat, třeba i na fotografickém vyobrazení v oficiální brožuře či plánku EXPO. 

Při akci tohoto typu není třeba připomínat důležitost přítomnosti státní vlajky, jakožto 

signifikantního prvku sloužícího k identifikaci národa. Vlajka České republiky byla 

umístěna svisle na bocích modulu v horní části opláštění, pro snadnou viditelnost od 

cest a nadzemní skywalk dráhy. Vizuální znak byl doplněn znakem textovým s názvem 

Česká republika, a to ve dvou provedeních, anglicky a čínsky. Volba barevného 

provedení názvu pavilonu korespondovala s logem české účasti na EXPO v Šanghaji. 

Grafický manuál a jednotné používání loga a barev dodávalo komunikaci celistvou 

strukturu. Logo bylo vytvořeno přímo pro konkrétní světovou výstavu. I v logu se 

objevují národní barvy, červená a modrá, spolu s bílým pozadím dokreslují vizuální 

znak ČR. 

 

7.1. Analýza 

7.1.1. Logo 

Jak již bylo zmíněno, logo bylo jedním z hlavních identifikátorů pavilonu, 

jakýmsi podpisem ČR. V teoretické části bylo vysvětleno, že barevná kombinace, která 

vychází ze státní vlajky je významným a často využívaným znakem, a především 

důležitou identifikační složkou. Čeští sportovci fungující v zahraničí hrají klasické 

zápasy v libovolných dresech, často v barvách klubu, či značky, které je sponzorují. 

Pokud však nastoupí jako reprezentant ČR, volba jejich oblečení je jasná. Je pravidlem, 

že obsahuje jednu z barev trikolory – červená, bílá, modrá – nebo jejich kombinaci. 

Díky tomu lze snadno odlišit tým ČR například od týmu Brazílie, která reprezentuje 

v barevné kombinaci zelené, černé a žluté.  I český pavilon se představil světu v hávu v 

národních barvách. 

 

Obrázek č. 7: Logo české účasti na EXPO 2010 
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Logo sestává z barev modrá a červená, které jsou ještě zopakovány v textu 

„Šanghaj, Česká republika“, vše je graficky zpracováno na bílém podkladě. Vzhledem 

k tematickému zaměření výstavy, jež je urbanistické a ekologické, dodatečná světle 

modrá a zelená barva evokují zelenou trávu a modrou oblohu. Parametry kvalitního 

ovzduší a travnatých ploch jsou nedílnou součástí moderních urbanistických struktur.  

Propojením s národními barvami do těsně spojeného celku tvořícího čtverec prezentuje 

Českou republiku jako dostatečně funkční strukturu pro kvalitní, ekologicky ohleduplný 

život, a splňuje požadavek populárního mytologického paradigmatu zelené planety.   

 

7.1.2. Opláštění pavilonu 

 

Specifický byl výběr opláštění, které bylo pokryto tisíci hokejovými puky. 

Kontrast bílé s černou nepochybně dobře doplňoval barevné logo s názvem českého 

pavilonu a nechal jej vyniknout. Hokejový puk odkazoval ke sportovní reprezentaci 

národa. Čeští hráči jsou na poli hokeje nepochybně úspěšní a mají vybudovanou pozici 

mezi oborovou špičkou. Je zde proto možné vnímat jistou požadovanou paralelu s top 

národy v dalších oblastech hodných srovnání. Čína však, jako země s nejrychleji 

rostoucí ekonomikou světa, sází především na hospodářskou prosperitu, ani hokej zde 

nepatří mezi oblíbené či sledované sporty. Puky by tudíž svou identifikační úlohu 

zahrály lépe na evropském kontinentu či v Severní Americe. Opodstatnění ale měly i 

v Šanghaji. Česká republika je totiž jedním z největších exportérů hokejových puků na 

světě. 

 

Seskupení puků nebylo nahodilé. Po bližším prozkoumání se před návštěvníkem 

otevřela mapa města, která byla puky tvořena. Obraz znázorňoval reliéfy Starého Města, 

ale bez dodatečného vysvětlení, že se jedná o historickou část Prahy, nebylo možné 

výjev poznat. Avšak i zvědavost mohla být tím, co návštěvníky k pavilonu přilákalo. 

V rovině mýtu není mapa pouhým návodem, jak se dostat do místa určení, představuje 

dobrodružství. Koncept dobrodružství v sobě může skrývat obrovské množství narací. 

Díky tomu, že opláštění pavilonu zahrnovalo pouze mapu na bílém podkladu, 

ponechávalo velký prostor pro vlastní fantazii návštěvníků, aby si příběh dotvořili sami. 
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Vchod do pavilonu byl součástí mapy a fungoval jako návnada k pokračování příběhu a 

jeho dobrodružnému rozuzlení.  

 

Pokud člověk stál těsně u pavilonu, viděl náhodný shluk puků. Změněním 

perspektivy, v tomto případě poodstoupením tak, že návštěvník pavilon vnímal jako 

celek, získal původně vnímaný chaos puků systematičnost a smysl. Stejným způsobem 

bylo třeba nazírat i na pavilon jako takový. Nevnímat pouze jednotlivé exponáty, které 

jsou samy o sobě zajímavé a narativně bohaté. V širší perspektivě se obraz České 

republiky stal celistvým a lépe srozumitelným.  

 

7.1.3. Stuha 

Podivný zakroucený vstup do pavilonu, neboli „Stuha“ se především ukázal jako 

velmi praktický doplněk celého pavilonu. Protože EXPO bylo pořádáno během jarních 

až podzimních měsíců, užili si návštěvníci jak perného slunečního svitu, tak dešťových 

přeháněk, před kterými je Stuha chránila. 

 

Obrázek č. 8 : Stuha 

 

Stuha lemovala pavilon po celé jedné straně a jakoby vyrůstala ze země. Bílá 

barva na venkovní straně korespondovala s obložením pavilonu, vnitřní zelená byla 

viditelná, pokud návštěvníci stáli uvnitř nebo hleděli průčelím. Právě zelená barva byla 

oživujícím prvkem signalizujícím život, vyrůstajícím na betonovém náměstí uprostřed 

Šanghaje. To, že obrůstá pavilon, značí, že se stal jeho součástí. Pokud budeme brát, že 

raší jako flóra ze země, znamená to souznění čínské země se zemí českou. Kombinace 
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bílé a zelené barvy navíc v heraldice symbolizuje čest. A jakými jinými úmysly, než 

čestnými, se Česká republika přijela do Číny prezentovat. Láká tedy, aby návštěvníci 

vstoupili do země, která je s tou jejich spjata a dodržuje stejnou pokoru a čest. Na 

druhou stranu lze bránu vnímat i negativně, parazitující na pavilonu a požírající 

návštěvníky, respektive jejich čas.  
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8. Interiér pavilonu 

 

Návrh interiéru opisuje oficiální téma světové výstavy „Better City – Better 

Life“. Autoři zvolili nezvyklou formu prezentace, kdy jednotlivé exponáty umístili do 

22 závěsných kubusů.
12

 Interaktivní prvky prezentace zaujaly místo na zemi. Toto 

spojení zajistilo estetickou čistost a mohlo být nápomocno i při interpretaci exponátů 

díky jejich ohraničení kubusem. Z výstavnického hlediska byl nápad závěsné prezentace 

rozporuplný, vzhledem k jisté nepohodlnosti prohlížení jednotlivých exponátů tak, že 

návštěvník musel stále obracet hlavu vzhůru. Díky upevnění exponátů ve vzduchu nebyl 

ale prostor pavilonu zahlcený a umožňoval libovolný pohyb bez striktně určeného 

směru prohlídky. Povrch pavilonu byl jemně zvlněný a celý interiér byl laděn do bílo 

zelené barevné kombinace.  

  

8.1. Analýza 

 

Tvůrci expozice návštěvníkům předkládali příběh magické krajiny. Interiér 

pavilonu byl imitací města, kdy městské bloky byly zapuštěny do přírody, ale 

nenarušovaly její prostor.  Bylo zde pracováno s principem symbiózy, kdy město a 

příroda fungují ve vzájemném souladu. Kubusy, představující architekturu města, 

ukrývaly jednotlivé exponáty a ukazovaly i původ jejich vzniku. Ve městě, rukou 

člověka, jsoucí výsledkem naší civilizace, ať již minulé, nebo současné.  

 

Čistá bělost a strohost pravidelných čtvercových kubusů byla hradbou, uvnitř níž 

se ukrývala neuvěřitelná rozmanitost lidského počínání. I přesto, že každý z těchto 

kvádrů byl naprosto totožný a na první pohled nenápadný, pokud člověk změnil úhel 

pohledu, obrátil oči vzhůru, nalezl nový svět.  

 

 

 

                                                

12 Prezentace zavěšených kvádrů s vnitřními výstavními instalacemi jako „kubusů“ pochází od 

autorů návrhu, kteří je takto specifikují 
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8.1.1. Žijeme hokejem (Hockey Passion) 

 

 

Obrázek č. 9: Žijeme hokejem 

 

První exponát po vstupu do pavilonu navazoval a vysvětloval intenci opláštění 

budovy. Byl zde využit motiv opakování, stěna byla také pokryta puky a doplněna o 

specifické artefakty spojené s českým hokejem. Výběr českého národního sportu pro 

prezentaci České republiky je uchopitelný i z kulturního a sociologického hlediska. 

Ukazuje jeho ideální podobu, coby mediátora ušlechtilých myšlenek, zásad fair play a 

národního uvědomění (Děkanovský 2008).  

 

Dominantou exponátu byla video projekce národních hokejových úspěchů a 

foto-koutek s hokejovou výstrojí, který umožňoval návštěvníkům „hrát“ alespoň na 

chvíli za české barvy. Spot byl sestříhaný tak, aby bylo podpořeno preferované čtení 

příběhu a hodnot, které si má návštěvník odnést. Vítězství, jednota, úspěch, národní 

hrdost. Puk, jako opakovaný symbol se stává znakem těchto abstraktních pojmů. 

Prezentovaný hokejový film byl oslavou národa. Patriotství se odráží v užité trikoloře, 

mávajících vlajkách ČR. Pohled na hokejistu v českém národním dresu střídá záběr na 

fanoušky, kteří začínají skandovat v momentě, kdy se hokejista dostane k puku, jede na 

bránu a střílí gól do branky soupeře. Podle nadšených ovací a objímajících se hráčů lze 

odvodit, že se jednalo o rozhodující gól. Záběry davů oslavujících fanoušků na 

Staroměstském náměstí v Praze podporují sdělení o hokejovém národě a popularitě 

tohoto sportu. Týnský chrám v pozadí oslav slouží jako podpora identifikace národa a 
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spolu s vlajkami a národními barvami, kterými jsou někteří fanoušci pomalováni, 

pomáhá skandující masu hokejových fanoušků přiřadit ke konkrétní zemi, místu. Tvůrci 

videa si pro umocnění nálady vybrali střípky z konkrétní hokejové události z finálového 

zápasu s Rusy na olympiádě v Naganu v roce 1998. A to především díky adoraci této 

události českým národem, jak dokládá článek z Lidových novin, označující jej za 

„Turnaj století“
13

.  

 

 Hokej Čechy není vnímán pouze jako sport. Události uplynulých let, kdy si Češi 

vybojovali slávu častými triumfy a ziskem mnoha cenných trofejí, ukazují, že hokej byl 

i prostředkem boje proti nespravedlnosti, bezpráví a utlačování.  Češi se postavili 

soupeřům, kterým se nemohli bránit v běžném životě a ve světě hokeje je zdolali. 

Nebylo to však vítězství národního týmu, ale sdílené vítězství celého národa, triumfu 

malé země nad svými utlačovateli a nad sebevědomými národy, pro které byla Česká 

republika pouze maličká bezvýznamná země. Hokejové události také daly vzniknout 

fenoménu hokejového národa, který zápasy prožívá spolu s hráči a přejímá na sebe 

atributy hokejových bojů;  hrdinství, týmové spolupráce a touhy po vítězství. Příkladem 

takového boje národa bylo hokejové mistrovství v době začátků normalizace v 

Československu. Reprezentační tým ČSSR na mistrovství světa ve Švédsku v roce 1969 

dvakrát porazil tým Sovětského svazu. Půl roku po invazi vojsk Varšavské smlouvy 

v srpnu 1968 byla tato vítězství oslavována jako symbolická pomsta.
14

 I přesto, že 

českoslovenští hokejisté šampionát nevyhráli, byli českým a slovenským národem 

oslavováni jako hrdinové. Archetyp hrdinů je u hokejistů vnímán dodnes. 

 

  

                                                

13
 22. února: Zlaté štěstí. Největší úspěch v dějinách českého sportu je dokonán, reprezentanti vyválčili 

zlato výhrou 1:0 nad Ruskem. V dlouho bezbrankovém dramatu opět zazářil Hašek a Svoboda ve 3. 

třetině zařídil ranou od modré výhru 1:0. Hokejový národ se topí v největší radosti od sametové revoluce. 

(Knap 2013) 

 

14 Následné oslavy s vysklením výlohy ruských aerolinek Aeroflot se staly záminkou pro 

odvolání A. Dubčeka z funkce předsedy ÚV KSČ, zvýšení tlaku z Kremlu a staly se začátkem doby 

normalizace. 
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8.1.2. Dotek štěstí (Touch of Good Fortune) 

 

 

Obrázek č. 10: Dotek štěstí 

 

Exponát „Dotek štěstí“ byl jedním z hlavních lákadel celého pavilonu. Dostalo 

se mu velké mediální propagace ještě před začátkem zahájení výstavy. „Good fortune 

links two nations“ napsal na začátku května 2010 China Daily (Ma 2010) a Číňané se 

jen hrnuli.  

 

Dominantou byla socha Svatého Jana Nepomuckého s originály bronzových reliéfů 

zapuštěných do podstavce, s kreslenými panoramaty Hradčan. V rovině primárního 

sémiologického systému návštěvník viděl historickou sochu na pozadí města, které 

v případě předchozí zkušenosti, ať již zprostředkované či osobní, dokázal identifikovat 

jako hlavní město České republiky Prahu. Díky využití kulis lze pohyb v okolí exponátu 

považovat za imitaci procházky po pražském Karlově mostě. Praha je předkládaným 

znakem. Jelikož jsou novodobé světové výstavy především marketingových nástrojem 

země pro podporu ekonomiky a turismu, intencí bylo představit Prahu jako magické 

místo, které stojí za to navštívit.  Magičnost tedy můžeme považovat za koncept, který 

vytváří předkládaný příběh Prahy.  
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Hlavní pozornost poutají bronzové reliéfy. Zlatá barva na určitých místech je 

znakem, že tyto části přišly často do styku s lidskou pokožkou. Kvůli intenzitě dotyků 

se ošoupaly a ztratily tak svou původní podobu. Je rovněž jakýmsi úkazem naturalizace 

mytologické promluvy, na které měli svou velkou roli ve funkci tvůrců mýtu turističtí 

průvodci. Ti obdařili monumenty, které vyjevovali historické události, či relikvie 

bájných příběhů novou signifikací tím, že kusy bronzu deformovaly do nositelů 

štěstěny. Kdo se daného předmětu dotkne, bude mít štěstí. Zlatému ošoupání 

bronzových částí soch, klik, či desek bylo tak přiřazeno definitivní označované, které je 

srozumitelné téměř ve všech kulturních společenstvích. Pozornost již není věnována 

tomu, že předtím, než tyto artefakty získaly svou „šťastnou“ patinu, se lidé dotýkali 

bronzových částí na popud někoho, kdo tuto tradici uměle vytvořil, nehledě na to, že 

výběr daného místa mohl být zcela náhodný.
15

  Díky využití této signifikace se podařilo 

českému týmu vytvořit materii z pojmu čistě abstraktního a psychicky založeného, jako 

je štěstí a přivézt ji do Číny. Česko tím promlouvalo nejen k návštěvníkům, se kterými 

bylo ochotno se o štěstí podělit, ale i k Číně a pořadatelské Šanghaji, kdy štěstí 

představovalo jistý druh vzácného, magického daru, který přináší host svému hostiteli.  

 

 

Exponát byl nazván „Dotek štěstí“. V prvé řadě název sloužil jako identifikace 

toho, na co by měl návštěvník soustředit svou pozornost. Tvůrci spoléhali na správné 

čtení předkládané promluvy a, zřejmě kvůli předpokládanému širokému kulturnímu 

dosahu symboliky bronzových tabulek se zlatou patinou, nenabídli bližší vysvětlení. 

Komunikace byla ponechána tomuto dvojznačnému názvu, v jehož složení se vyskytuje 

pokyn k tomu, aby se lidé sochy dotýkali, inspirovali tak i ostatní návštěvníky a tím se 

s nimi dělili o radost ze sdíleného štěstí. Kouzlo, které obestírá tuto pověru, zapadá do 

konceptu Prahy jako magického místa. 

 

                                                

15
 Rovněž bronzové reliéfy na podstavci sochy Svatého Jana Nepomuckého jsou předmětem 

nahodilého výběru. Místo štěstěny, na které stojí denně ve frontě stovky turistů, je pověrou, kterou v roce 

1991 vymyslela jedna průvodkyně. Pravé místo, kde byl podle legendy Jan shozen do Vltavy, a které je 

tedy tím magickým místem, se nachází o pár metrů dál. I přesto byl mýtus reliéfů štěstí všeobecně přijat a 

stal se přirozenou součástí novodobé interpretace historie Prahy.    
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 Magickou Prahu ukazuje i socha českého světce Jana Nepomuckého, který patří 

mezi nejznámější české patrony i za hranicemi našeho státu. I přesto, že komisař české 

účasti Pavel Antonín Stehlík upozorňoval, že tento exponát byl na EXPO v Šanghaji 

vybrán kvůli symbolice sdíleného štěstí, nikoliv pro představení Jana Nepomuckého  

(Zbyněk 2010), jedná se o významný znak, který i přes neprioritní zájem organizátorů 

Českou republiku prezentuje také. Vyjadřuje historickou podstatu, což je něco, co 

turisté v České republice často vyhledávají, a zároveň mytologickou bohatost, ve 

smyslu bájných legend a příběhů.  

 

8.1.3. LacrimAu 

 

 

Obrázek č. 11: LacrimAu 

 

Tento exponát také představuje umění Čechů zhmotnit abstraktní pojem, v tomto 

případě emoce návštěvníka. Tak, jak u předešlých exponátů fungovala znakovost 

jednotlivých prvků a symbolické ztvárnění podmíněné historií českého národa, u 

„LacrimAu“ autoři hrají s psychologickými aspekty a uměle, až násilně, vytvořeným 

příběhem exponátu.  

 

V rovině prostého denotátu byl LacrimAu prostor ohraničený plexisklem, uvnitř kterého 

byla velká zlatá slza. Každý pětistý návštěvník měl umožněno vstoupit do „laboratoře“, 



  

44 

 

kde mu byly na hlavu připnuty snímací senzory, které zachycovaly jeho momentální 

emoce. Podle nich počítač namíchal vonné esence parfému.  

 

Název LacrimAu je latinsky „zlatá slza“. Zvolení latinského výrazu upevňovalo 

pozici výjimečnosti exponátu a lákalo návštěvníky na tajuplnou podívanou. Latina, jako 

mrtvý jazyk, ale přesto stále aktivně využívaný především v lékařství a vědě, mohl být 

také odkazem k ohraničené „laboratoři“, ve které celý proces míchání parfému probíhal. 

Zlato je vnímáno jako znak bohatství, úspěchu a prestiže. Jak bylo uvedeno v teoretické 

části, obyvatelé Číny vnímají symboliku štěstí a bohatství jako důležitou část svého žití 

a obklopují se předměty, které by jim je měly zajistit. Kapka nebyla hladká, měla 

strukturu rozvlněné vodní hladiny, jako kdyby ona sama měla představovat letmou slzu, 

která spadne na zem a rozlije zlaté bohatství všude okolo. Vzhledem k čínskému 

spojování znaků pro štěstí a bohatství, které spolu jdou ruku v ruce, může interpretace 

následovat také mýtus slzy štěstí.  

 

Jistá aura nedostižnosti a privilegovanosti obestírala i samotný prostor, ve 

kterém byla kapka umístěna. Plný pavilon tísnících se návštěvníků, kteří překřikovali 

hudební kulisu i sebe navzájem. A uprostřed pavilonu prosklená buňka, kde na bílém 

koženém taburetu seděl jediný člověk, který svou pozici vyhrál náhodným losem. Se 

směsí závisti a zvědavosti fascinovala místnost návštěvníky pavilonu po celou dobu 

jeho fungování. Možnost nechat si zhmotnit svou náladu do flakonku s vonnou esencí, 

byla třešničkou na dortu. Opět je zde však možné sledovat podpoření individuálnosti, 

jedinečnosti. Pokud by si pětistý vyvolený došel do místnosti pouze vyzvednout nějaký 

parfém, nebudila by LacrimAu takovou pozornost. 

  

Celý exponát lze považovat za divadlo pro přihlížející publikum, kdy všechny 

jeho složky naplňují děj příběhu, který se za skleněným sklem odehrává. Vybranému 

jedinci se dostalo mimořádné role vyvoleného. Někoho, kdo je hoden závisti ostatních, 

že pouze on disponuje privilegiem vstoupit na ohraničené území. Přísná bezpečnostní 

opatření propůjčovala obyčejné prosklené místnosti auru nedostupnosti. Bělostná čistota 

a strohost daného místa naznačovalo spojitost s laboratoří. Nenabízelo však představu 

laboratoře jako ponuré místnosti plné akvárií s bílými myškami, ale naopak velmi 

sofistikovaného prostoru, prezentujícího vizi budoucnosti. Mýtus byl vystavěn a 
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ukotven ve sdílené představě filmových sci-fi obrazů, kde prostor v budoucnosti oplývá 

až sterilním minimalismem. V našich hlavách je budoucnost spjata s futuristickými 

levitujícími vlaky brázdícími město, všudypřítomnými roboty a moderní technologií, 

která nám dokáže zprostředkovat vše, na co pomyslíme, ať již se jedná o stravu ve 

formě želatinových kapslí, nebo telefonát s holografickým obrazem volaného. 

Futuričnost byla v LacrimAu podpořena i akcí, která probíhala uvnitř „laboratoře“ a sice 

vybavením návštěvníka snímacími receptory, které mu pracovník v bílém plášti 

připevnil na hlavu. Výsledkem procesu měl být koktejl vonných esencí, který byl 

počítačem namixován přesně podle emočního rozpoložení návštěvníka. Míchání 

parfému z emocí znamená, že předpokládáme, že emoce mají nějakou vůni. Čeští tvůrci 

zašli do propagačního absurdna díky prezentaci, že parfém je složen z ryze českých 

vůní. To završilo řetězec složitého příběhového celku, kdy na základě snímání senzory 

byly zjištěny fyziologické informace o návštěvníkovi, které za pomocí neznámé rovnice 

dokázaly tyto informace transformovat do podoby určitých emocí a k těm v závěru 

přiřadit koktejl českých vůní, který, opět bez jakýchkoliv vysvětlení, by měl být pro 

danou emoci typický. Díky tomu, že tento chaos nebyl rozebírán a vysvětlován, působí 

jako stupeň odbornosti a proces, který je doposud skryt znalostem běžných lidí a i tím 

posiluje předkládaný mýtus.  

 

Exponát byl velmi dobře čitelný pro cílové publikum díky tomu, že právě asijský 

svět nejrychleji směřuje k futuristické modernizaci, přiblížení se představě světu 

budoucnosti a moderní technologie jsou centrem zájmu nejen mladé generace. Vonné 

esence byly ryze české a dárkové balení ve velmi luxusním bílo zlatém provedení. Vše 

ukazovalo na prezentaci České republiky jako snového světa a exponát, čistotou 

provedení i technickými vymoženostmi připomínající science fiction, naplňoval 

představu o budoucí moderní civilizaci.  
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8.1.4. Perly ČR (Czech Pearls) 

 

Obrázek č.13 : Perly ČR 

 

Je logické, že na akci, která je sama mýtem, který deformuje přirozenost a staví 

každodennost lidských životů po celém světě do světla pozitivní tvůrčí atmosféry, 

nebude chybět představení těch největších úspěchů, které ta která země světu dala. Na 

tuto disciplínu, kterou do svých programů dobrovolně zapojuje většina pavilonů, lze 

pohlížet jako na ohlédnutí ke kořenům národa, které formovaly národní hrdost a 

uvědomění.  

 

Exponát v českém podání nesl název Perly ČR. Symbol perly byl opakující se 

složkou v prezentaci ČR. Česká republika byla v Šanghaji, s přízviskem Perla orientu 

prezentována jako Perla civilizace (více v kapitole národní propagace), v rámci této 

expozice byly představeny Perly ČR. V češtině by byly vhodným pojmem „klenoty ČR, 

českého národa“, který je spíše naučeným lingvistickým označením pro české národní 

bohatství. Asociace s ním spojené jsou platné však spíše na artefakty kulturního, nebo 

historického vývoje. Pro obsažení širšího spektra národního bohatství je proto pojem 

„perla“, který také patří do morfologie klenotů, platnou signifikací. Opakovaný motiv 

perly je spojením symbolů Číny a Čech, odkazující na jedinečné věci.  

 

Češi jmenovali arbitry, klíčové osoby oblastí vědy, designu i umění, aby 

nominovaly největší skvosty daného oboru pro reprezentaci České republiky světovému 

publiku. Výběr probíhal v pěti kategoriích; města a místa, objevy a vynálezy, umění a 

kultura, rekordy a úspěchy, a divy České republiky. Jednotlivé unikáty v prvních 
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čtyřech kategoriích byly voleny arbitry v daném odvětví. Mezi vítězi se objevil 

například Lednicko-Valtický areál, kontaktní čočky Otto Wichterleho, díla skladatele 

Antonína Dvořáka nebo spisovatele Milana Kundery, který je nejvíce překládaným 

zahraničním autorem v Číně. Nechybělo ani tradiční sklářské umění a samozřejmě 

české pivo. Možnost zapojit se do nominačního procesu měla i česká veřejnost. Jejich 

favoritem byl mimo jiné i Jára Cimrman, oblíbená fiktivní postava.  

 

Česká národní hrdost obživla na EXPO především díky zainteresování českých 

odborníků i laické veřejnosti do procesu volby národních klenotů. Právě tím povýšili 

umělecká díla, vědecké objevy či sportovní úspěchy do skupiny symbolů národní 

hrdosti. Toto označované je, stejně jako výsledná signifikace, hluboko historicky 

zakotvené. Mýtus je zde formován a přetvářen v čase s dalšími významnými 

označujícími, které se vynořují společně s dobou a situacemi, které český národ prožívá.  

Antonín Dvořák zde není prezentován jen jako geniální skladatel, ale rovněž nositel 

známky národní hrdosti, jehož Novosvětská symfonie je českým dědictvím, které je 

zbytku světa pouze propůjčováno k požitku z poslechu. I smyslu, který představuje 

české pivo, se zmocnil mýtus a obohatil jej příběhem, který prezentuje Česko jako pivní 

národ proto, že je zemí s nejlepšími sládky a pivo, které je v Čechách dostání, by si přál 

ochutnat každý. Z hlediska demytologizace se však může jednat o pouhé alibi pro 

neúměrnou konzumaci piva, ve které je český národ na předních světových příčkách. 

Mýtus tuto skutečnost neskrývá, ale formuje do pozitivně laděné konotace. Intence 

mýtu zde byla zároveň zmocnit se takových znaků, které jsou pro asijského návštěvníka 

známé, srozumitelné a jsou zakotveny nejen v lokální dějinnosti.  

 

Zpracování tématu však doplatilo na přílišnou kreativitu. 25 vybraných perel 

bylo v časové smyčce promítáno na obřím kaleidoskopu. Systém prezentace rozhodně 

poutal pozornost, méně narativně náročné téma by zde obstálo, ale příběhy prezentující 

Perly ČR by si zasloužily jednodušší způsob představení. Kvůli nejednoznačné a 

zmatečné projekci nebylo využito potenciálu exponátu a mytologická promluva 

nemohla být pro návštěvníky dostatečně čitelná.  
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8.1.5. Czechoscope 

 

 

Obrázek č15 : Czechoscope 

 

Pozitivní nálada, zábava a interakce, společně s využitím jednoduché moderní 

technologie. Letadélko Czechoscope, atrakce, která byla zamýšlená pro děti, aby se 

zabavily, mezitím co rodiče obdivují užitný design nad jejich hlavami, se stala 

nejvytíženějším exponátem v celém pavilonu. V reálném kokpitu ultralightu se mohli 

návštěvníci proletět nad českou krajinou, která vystřídala vícero ročních období i různé 

krajinné celky, architekturu a historické památky, například Karlštejn, zámek Hluboká, 

moravské vinice nebo vysílač na Ještědu. Člověk v letadle se v době letu viděl na 

obrazovce, týž obraz byl promítán čekajícím ve frontě. 

 

Exponát zde pracoval s emocemi návštěvníků a jejich vlastní aktivitou. Návštěvníci se 

stávali aktéry ve filmu, který se odehrával v letadle, prolétajícím nad českou krajinou. 

Oni určovali, zda nádech filmu bude plný pozitivních emocí, či nezájmu. Výběr míst, 

která návštěvník uviděl, byl opět záměrně přizpůsobený intenci pozitivní propagace ČR. 

Letecké záběry pracovaly s atributy malebnosti, až pohádkovosti české krajiny. Každá 

z představovaných oblastí byla zaznamenána ve své nejlichotivější podobě. Pozdní léto 

nad vinicemi, které jsou zdravé a úrodné. Jaro nad hradem Karlštejn, který je symbolem 
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historického významu české země a asociačně spojen s „Otcem vlasti“, Karlem IV. 

Zimní prolétnutí okolo vysílače na Ještědu, který vystupuje ze zasněženého jehličnatého 

lesa. Ještěd je naprostým kontrastem oproti historickým objektům, ukazuje 

architektonickou progresivitu, a neporušená příroda v okolí zároveň hájí status 

ekologičnosti a souznění modernity s přírodou. Do promítaných záběrů jsou infiltrovány 

hodnoty, které si mají návštěvníci spojit s Českou republikou. Tříminutová smyčka 

dokázala mytologizovat Českou republiku jako zdroj přírodního bohatství, které se 

citlivě mísí s technologickou prosperitou. Modernita a historičnost jdou ruku v ruce, 

aniž by narušovaly krajinný ráz země. České republika je země s ideálním podnebím, 

v létě teplo a sluncem zalité kopce, v zimě jiskřící mrazivost v tom nejpřitažlivějším 

hávu. Malebné vesničky a krásné zrestaurované zámky potlačily přirozenost, která se 

skrývá i za panelákovými komplexy a rozpadajícími se hrady, aby byly samy 

prezentovány jako přirozený obraz České republiky.   

 

Interaktivní způsob prezentace donutil návštěvníka, aby nespustil oči z obrazovky a plně 

tak mohl vnímat sdělení, které se skrývalo za denotativním vyobrazením české krajiny. 

Slabinou exponátu byla absence vizuálního identifikátoru ČR, ať již textu, loga českého 

pavilonu nebo státní vlajky či trikolory, který by pomohl následné identifikaci fotek a 

videí, které návštěvníci během „výletu letadlem“ pořídili.   
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9. Doprovodné programy 

9.1. Národní den České republiky 

Každá z prezentujících se zemí měla prostor představit „něco navíc“. 

Doprovodný program, který naláká návštěvníky do pavilonu, v nejlepším případě 

rovnou k zamluvení letenky do prezentující se destinace. Česká republika uspořádala 

svůj národní den záhy po začátku EXPO 2010 na začátku května. Tuto akci rozhodně 

můžeme zařadit mezi marketingově komunikační počiny národní prezentace.  

 

Český národní den 17. května 2010 se nesl především ve znamení kultury. 

Představili se významní čeští umělci; herci, zpěváci, tanečníci. Program probíhal na 

několika místech. V centrální hale EXPO, před českým pavilonem a také na náměstí 

European Plaza. Akci moderovali další dva významní Češi, loutky Spejbla a Hurvínka, 

kteří jsou za dobu svého působení velkými světoběžníky a na asijský kontinent zavítají 

poměrně často. V rámci programu se představil i novodobý cirkus „La Putyka“, do 

jejichž exhibičního repertoáru patří divadlo spojené s akrobatickými kousky. Právě 

akrobacie mohla být pro čínského diváka zajímavá a známá, jelikož tradiční Pekingská 

opera, která je v Číně velmi oblíbená již od 19. století, klade také velký důraz na 

pantomimickou a akrobatickou složku vystoupení.  

 

9.1.1.  Nejslavnější Čech 

 

Osobnostní symboly jsou důležitou součástí národní reprezentace. I ty však musí 

být přizpůsobeny cílovému publiku, nejlépe zprostředkovávat nějakou předchozí 

zkušenost. Nikde se to nepovedlo lépe než u zapojení „Nejslavnějšího Čecha“ do 

programu Národního dne ČR. Podle ankety České televize z roku 2005 jím byl titulován 

Karel IV., pohádková postava Krtečka je však čínskému publiku rozhodně bližší. 

S animovaným krtkem Zdeňka Millera se čínské děti setkávají v příbězích na papíře i 

v televizi již více než 30 let.  

 

To, že Číňané dokážou tuto animovanou postavičku identifikovat, nemusí stačit 

k podpoře vědomí České republiky jako místa, odkud Krteček pochází, kde vznikl 
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perem úspěšného českého ilustrátora. Korelace České republiky a mezi Číňany oblíbené 

dětské animované postavičky dosáhla signifikace přirozeným způsobem díky dobrému 

načasování, kdy se veškerá pozornost celého výstaviště upínala k prezentující se České 

republice. 

 

Jelikož byl Krteček představován jako nejslavnější Čech, byly návštěvníkům 

skrze tuto pohádkovou postavu prezentovány atributy češství. Z hlediska pozitivně 

laděných konotací je tedy více než pochopitelné zvolení postavičky, která je 

ztělesněním dobrosrdečnosti, přívětivosti a dostává se jí velkých sympatií. Krteček byl 

publiku představen poprvé v rámci výše zmíněného Národního dne. Díky schopnosti 

návštěvníků rozeznat pohádkovou postavu na základě předchozí zkušenosti byl Krteček 

přijímán jako dobrý známý, kterého dlouho neviděli, kamarád, se kterým se setkávali 

v dětství a jehož plyšová napodobenina zdobila dětské pokoje jich samých nebo jejich 

dětí. Organizátoři využili mýtus kamarádství a hodnoty, které představuje. Spojením 

Krtečka s dobou dětství, dobou bezstarostnosti a snů, se v tomto duchu nesl i celý 

Národní den ČR.  

 

Po čas trvání EXPO se stal Krteček celebritou, kdy každý chtěl mít fotografii, 

nebo Krtka obejmout a pozdravit se s ním. Krteček byl představitelem úspěchu, mající 

za sebou bohatou kariéru na stránkách knih i na filmových plátnech. Vzhledem 

k předchozímu spojení s kamarádstvím však tato celebrita nebyla přijímána negativně a 

nevzbuzovala dojem nepřístupnosti. Češi na EXPO tedy nepřivezli kreslenou postavičku 

z dětských filmů, ale hvězdu, jež mají návštěvníci možnost vidět „naživo“.  

 

Mezinárodní úspěch této kreslené pohádky spočívá v jazykové jednotě. 

Respektive v absenci jazyka. Interpretace díla stojí na intonaci „skřehotání“ Krtečka a 

jeho gestikulaci. Díky tomu je podpořena srozumitelnost příběhové linie, která je sama 

o sobě velmi jednoduchá a ani kulturně či nábožensky nenachází žádné překážky. Krtek 

je proto figurkou využitelnou kdekoliv na světě.  
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9.2. Multimedia hall16 

9.2.1. Opičí král 

 

Pro našince možná nepochopitelná součást výstavy „češství“ Zde je však česká 

kultura až na druhém místě. Výstava Opičí král, která se na v českém pavilonu 

představila hned dvakrát, je poctou kultuře čínské. Příběh o opičím králi se objevil v 16. 

století v knize Putování na západ od Wu-Čcheng-ena, která je jednou z nejslavnějších 

čínských klasických děl. Líčí příběh o tom, jak Sun Wukong (opičí král) ochraňoval 

tangského mnicha Tripitaku při putování do Západního ráje pro posvátné sútry, jak 

překonali devětkrát devatero nebezpečenství a jak nakonec získali pravá svatá písma. 

(Muzeum Kroměřížska 2011) 

 

Když bylo dílo napsáno, přečíst si je mohl pouze určitý okruh bohatších 

gramotných lidí či učitelů.
17

 Legenda o opičím králi tak byla zřejmě šířena lidovou 

slovesností a pravděpodobně i čítá mnoho různých variací, které s originální verzí 

sdílejí pouze hlavní postavy. To, že příběh žije dodnes, svědčí o silném historickém 

základu. Kdyby se psané dílo nedochovalo, je možné, že z fantazie jednoho spisovatele 

by se během staletí předávání vyprávěním mohla stát mýtem o životě reálného opičího 

krále.  

Dílo dokázalo natolik znaturalizovat, že se stalo i součástí populární kultury 20. 

století, kdy vznikl stejnojmenný seriál. Opičí král je postava s nadčasovým přesahem.  

Chytrý a zdatný, který, jak praví příběh, se umí proměnit na dvaasedmdesát způsobů a 

oplývá výjimečnými kouzelnými schopnostmi (Muzeum Kroměřížska 2011). Tento 

archetyp bojovníka sice pochází z tradiční čínské kultury, ale můžeme jej nalézt ve 

všech akčních postavách, vyznávajících například bojové umění kung-fu.  

 

                                                

16
 Místnost v rámci pavilonu, kde probíhaly časově omezené výstavy v rámci doprovodných 

programů ČR  

17  Podle čínské ambasády bylo před rokem 1949 negramotných téměř 80 % z celkových 500 

milionů obyvatel (China Embassy CZE 2009). Předpokládejme tedy, že na konci 16. století, kdy byla 

kniha publikována, byla situace s gramotností mnohem horší, přečíst si ji tedy mohl málokdo. 
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Výstava je propojením české a čínské kultury. Český překlad knihy Putování na 

západ, který vyšel v ČR v roce 1961 právě pod názvem Opičí král, byl teprve čtvrtým 

jazykem po angličtině, ruštině a francouzštině, do kterého byl přeložen. Ilustracemi jej 

doplnil Zdeněk Sklenář, který se zabýval čínskou kaligrafií, historií a mytologií a 

několik let v Číně pobýval. Jeho ilustrace pomohly proslavit Opičího krále v Evropě, 

především potom, co ilustrovaná kniha získala ocenění na Bienále 1962. (Stuchlý 2010) 

 

Tím, že Češi přivezli na EXPO něco natolik čínského, co místní obyvatelé dobře 

znají a co považují za své tradiční kulturní dědictví, vysílá Česká republika Číně zprávu, 

že oba národy sdílí společné pouto. Příběh, narozený v Číně, který dostal nový život a 

obrysy od českého autora, který však díky své znalosti natolik ctil zásady čínské 

kaligrafie, že dokázal vytvořit jedinečné a autentické ilustrace.   

 

9.2.2. Metropolis 

„Streets will never be the same...luckily!“ je motto autorů výstavy soudobého 

street artu.  

 

Trendem poslední doby se může zdát, že právě „krása“ měst určuje i kvalitu žití 

v nich. Snaha zapomenout na panelové bloky okolo parků, vyzdobené podpisy místních 

sprejerů. Posprejované vchody domů, autobusové zastávky a vchody do metra byly 

vždy znakem vandalství a kulturního úpadku mládeže. Česká republika je však rozhodla 

deformovat a ukázat pozitivní signifikaci, kdy přidala k pokleslé zábavě mladých 

koncept umění.  

 

Před vchod do pavilonu byla umístěna bílá zeď, která byla v rámci exhibice 

autory posprejována. Sprejerství jako symbol nevkusu a vyloučení bylo třeba smazat a 

poukázat na odlišnou cestu vnímání pouličních kreseb. Bílé plátno nepřímo vybízelo 

k odkazu na Tabula rasa, nepopsaný list, kdy lze začít s čistým štítem a v lidech 

zažehnout naprosto novou signifikaci a rozproudit mýtus sprejování jako nástroje 

moderního umění. 

 

Snaha o vytvoření pozitivních konotací byla zesílena i díky předkládanému 

mottu. „Streets will never be the same...luckily!“, pracujícímu s mnohovýznamností 
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lingvistických systémů. Předkládala publiku názor, že ulice se mění. Již se nebudeme 

muset bát chodit temnými uličkami a betonové bloky okolo nákupních komplexů v nás 

nemusí vyvolávat ponuré pocity. Těchto šedivých míst se totiž zmocní umění ve formě 

street artu. Nepleťme si street art a sprejování, vzkazovali tvůrci.  Byť je to pro mnohé 

z těch, kteří nevzhledné sprejované mazanice na čistě omítnutých zdech vytvářejí, 

totožné. Představitelé street artu se však hlásí k filozofii vylepšování ošklivých, starých 

a poničených veřejných ploch unikátními uměleckými kousky. I to je zmíněno v mottu 

výstavy, a sice že ulice již nebudou stejné. Na každé z nich bude promítnuto 

individuální umění od tvůrce, který zde odhalí svůj umělecký rukopis.  

 

 Charakteristikou mýtu umění je to, že nemusí prezentovat něco, co se lidem na 

první pohled líbí. Je alibi pro výtvory, které jsou hůře identifikovatelné, kontroverzní, 

matoucí, nebo i vyvolávající negativní emoce. Pokud se těchto výtvorů zmocní mýtus 

umění, dokáže je obhájit a upřesnit, jak na ně má být nazíráno. Mýtu nechybí 

intencionalita ani historická zakotvenost, byť byl za uplynulá století obohacen o mnohé 

nové podoby.  
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10. Národní propagace  

 

Obrovská konkurence se podepsala také na tom, že každá z účastnických zemí 

chtěla být vidět co nejvíce. Zkušební provoz i začátek výstavy všechny přesvědčil, že 

situace bude o to složitější, že pro projití obrovské plochy výstaviště je třeba více než 

jeden den, masy návštěvníků vytvářejí dlouhé fronty u pavilonů, a proto zkrátka 

mnohým z nich nezbude čas ani energie pro navštívení všech prezentujících se států.  

 

Zaujmutí potenciálního publika bylo proto pro země klíčové, začalo předhánění 

v množství inzerce, PR článků, reklamních spotů a prezentací, a s tím rostly i ceny za 

poskytnutí mediálního prostoru. „Kdo nemůže být největší ani nejsilnější, může být 

ovšem stále ještě první,“ řekli si lidé z týmu české národní účasti, jejichž rozpočet na 

mediální propagaci se nemohl měřit s rozpočty několikanásobně větších států (Potužník 

2011, s. 120). Tlak na nalákání návštěvníků právě do českého pavilonu byl o to větší, že 

expozice v modulových stavbách, jakou byla i ta česká, jsou obvykle méně atraktivní, 

než když se stát prezentuje ve vlastním architektonicky zajímavě ztvárněném pavilonu.  

 

10.1. Pražské štěstí 

Prvenství v komunikaci si Česká republika zajistila již při pozvání zahraničních 

novinářů do Prahy na událost při snímání „reliéfů štěstí“ ze sochy Sv. Jana 

Nepomuckého na Karlově mostě.  

 

Po Karlově mostě projdou denně stovky lidí, kteří se cestou staví pro trochu toho 

štěstí u sochy českého patrona. Příběh, který poté exponát „Dotek štěstí“ pomohl 

vyprávět návštěvníkům v Šanghaji, začali vytvářet již tehdy v Praze, dva měsíce před 

začátkem výstavy. Pro umocnění výjimečnosti byly reliéfy po sejmutí z podstavce 

sochy uloženy do speciálně upravených beden za přítomnosti zástupců magistrátu a 

Galerie hlavního města Prahy, kteří jako by tímto stvrzovali, že povolují převoz zdroje 

národního štěstí do daleké Číny. Pojem abstraktního pojmu štěstí tak opravdu získal 
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reálnou podobu. To, že média jsou ideálním zdrojem pro rozšíření mýtu, dokazovaly 

titulky českých i zahraničních médií.
18

  

 

České republice se podařilo mediálně prodat dvě bronzové tabulky, které nejsou 

českou kulturní památkou a vznikly před dvěma desítkami let na základě fikce, jako 

symbol zhmotněného štěstí. Značně excesivní divadlo na Karlově mostě tomu přidalo 

na náležité důležitosti. Organizátoři k tomu dodávali, že smyslem bylo vyslat do Číny 

zprávu, že Česko přiveze na EXPO poprvé v dějinách a jako jediné z účastnických zemí 

něco, co obyvatelé země středu sami vyhledávají – symbol štěstí (Potužník 2011, s. 120). 

Toto sdělení pracuje se superlativy „poprvé v dějinách“, „jako jediné“, čímž potvrzuje 

intenci výjimečnosti připravovaného exponátu. Vlichocení se interpretací Číny jako 

„země středu“
19

 a přímý odkaz na místní obyvatele lze pojmout jako znak 

individuálního přijetí a snahu o navázání partnerství. Tak, jako byla různá společenství 

v historii zvyklá přinášet panovníkovi, či hostiteli na důkaz pokory a pro udržení 

přátelských vztahů dary a bohatství ze své země, tak se Česká republika sklání před 

Čínou tím, že jí předkládá „pražské štěstí“.  

  

Čínská média byla nadšena a ještě před zahájením výstavy doporučila pavilon 

České republiky jako jeden z pěti, které stojí za to vidět.  

  

                                                

18 Např:  

Češi dovezou na EXPO 2010 štěstí (Česká televize 2010, online) 

Karlův most opustilo štěstí, ohmatané bronzové desky míří do Šanghaje (iDnes 2010, online) 

Good fortune links two nations (China daily 2010, online) 

 

19 Jako egocentrismus Číny je často vnímán pojem země středu. Tento mýtus, podpořený snahou 

žurnalistů o stylistickou různorodost, je však trochu negativně překroucená čínská tradice na nazírání 

asijského světa a čínských kolonií. Číňané se svou bohatou numerickou symbolikou vnímají jako důležité 

číslo pět. Proto i směrů je pět, kdy kromě tradičního východu, západu, severu a jihu je zde Čína, země ve 

středu. (Guter 2005) Díky momentální ekonomické prosperitě a síle, kterou Čína představuje, je 

jednoduché tento mýtus opět pozvednout a aplikovat jej na současnou situaci.  
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10.2. Perla orientu 

Po otevření pavilonu byl komunikačním vrcholem českého týmu rozhodně 

národní den České republiky, který je popsán v kapitole doprovodných programů. Jeho 

zahájení vévodila akce, která si status jedinečnosti zasloužila, a sice rozsvícení 

nejznámější šanghajské stavby českými barvami. 

 

Onou stavbou je televizní věž, nazývaná Perla Orientu, která byla postavena 

v roce 1994 a až do roku 2007 byla nejvyšší stavbou v Číně (Novinky.cz 2014). 

Architektonické ztvárnění budovy je tak specifické, že slouží zároveň jako identifikační 

znak města, jehož se stala symbolem. Právě přízvisko Perla Orientu je v současnosti 

spojováno i se samotnou Šanghají. Televizní věž se nachází na břehu řeky Huangpu, 

naproti nábřeží Bund, které je turisticky velmi vyhledávaným místem právě kvůli 

možnosti vytvoření pěkné panoramatické fotky s dominantou Šanghaje, „Perlovou 

věží“. Stavba sestává z 11 koulí různých velikostí, které jsou propojeny sloupy. V té na 

vrcholu věže je otočná restaurace a hojně využívaná vyhlídková plošina.   

  

U Perlové věže se smysl hledá snadno. Samy koule, ze kterých je sestavena, jsou 

totiž ikonickými znaky perel, které, když je navíc v noci rozehraje barevná show, 

vypadají, jako by padaly přímo z nebe. Perla je navíc symbolem hojnosti, což je 

rozhodně to, o co Čína ve vizi svého nového vzezření usiluje. V předvečer národního 

dne ČR se na televizní věži objevila česká vlajka a nápis v čínštině, prezentující; 

„Česká republika – perla civilizace“. Tento nápis byl uzpůsobením názvu české 

expozice, která představovala plody civilizace. Česká republika tím tak prezentovala 

svůj pavilon a zároveň vzdala hold budově, na kterou je čínské obyvatelstvo pyšné. Tak 

jako v rámci expozice i zde se prolíná motiv sounáležitosti s ČR s Čínou. To, že české 

národní barvy rozsvítily jednu z nejdůležitějších čínských staveb, která je navíc 

prezentována jako symbol „Nové Číny“, stabilní a prosperující, České republice svým 

způsobem dodává možnost participovat na prezentování tohoto potenciálu. Navíc pokud 

si porovnáme názvy „Perla orientu“ a „Perla civilizace“, civilizace je pojmem, který 

zahrnuje větší podíl, než orient. Perla civilizace je skvost celého světa.  
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10.3. Liou Xiaoling Tong 

Mediálně velmi zajímavé bylo i zahájení druhého kola výstavy Opičí král. 

Tiskové konference se totiž zúčastnil herec Liou Xiaoling Tong, nejslavnější čínský 

představitel zfilmované verze dobrodružství opičího hrdiny. Celá věc je o to 

zajímavější, že synovce Zdeňka Sklenáře, který výstavu organizoval, kontaktoval herec 

sám od sebe, což byl mediálně velmi zajímavý příběh (Potužník 2010, s. 123). 

 

Veškeré aktivity vedly k úspěchům českého pavilonu. Mimo hojné návštěvnosti také k 

nejhodnotnější stříbrné ceně za kreativitu v kategorii pronajímaných pavilonů od BIE, 

zlatou cenu za nejkreativnější přínos multikulturní výměně a od organizátorů zlato za 

doprovodné programy. Pavilon dostal také řadu ocenění od návštěvníků. Kancelář 

generálního komisaře české účasti získala také zlatou cenu za nejlepší marketing.  
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11. EXPO 2015 v Miláně 

 

V květnu letošního roku se opět otevřely brány EXPO, které tentokrát hostí 

severoitalské Miláno. Prezentace České republiky na světové výstavě v evropské 

metropoli slibuje rozmanitější možnosti pro přizpůsobení expozice tematickému 

zaměření výstavy, než tomu bylo v Číně, kde celý koncept musel být postaven v širších 

souvislostech pro ideální představení země. V Itálii se dá očekávat, že segment 

návštěvníků bude rozmanitější a také jejich zkušenost s Českou republikou bude větší, 

což umožní soustředit se více na technologie, vědu, výzkum a vývoj jakožto prioritní 

části prezentace národa.  

 

EXPO 2015 je zaměřeno na klíčové otázky udržitelného rozvoje. Oficiálním 

tématem je „Feeding the Planet, Energy for Life“. EXPO se chce stát globální 

příležitostí pro prezentaci a srovnání tradičních i inovativních postupů při výrobě 

potravin. Ústřední myšlenkou je přitom otázka, jak zajistit všem obyvatelům planety 

dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů jídla a pití. (EXPO 2015, 2014) 

 

11.1. Česká republika na EXPO v Miláně 

 

Před čtyřmi lety tehdejší ředitel marketingu a komunikace, Jiří František 

Potužník, v tématu milánské výstavy „Potraviny pro planetu, energie pro život“ 

spatřoval pro Českou republiku velký potenciál pro její prezentaci jako země, která se 

snaží o ekologičtější přístup, nabízí fantastické tradiční pokrmy, je energetickou velmocí 

a disponuje patentovanými technologiemi, jaké nemá nikdo na světě (Potužník in BP 

Machoňová, 2011). Potužník nyní zastává funkci generálního komisaře české účasti na 

EXPO 2015 a může se tak zastavit o to, aby byla Česká republika v Miláně 

prezentována podle jeho předchozí vize.  

 

11.2. Příležitosti pro následující ročník 

Je zřejmé, že EXPO 2015 se bude od EXPO 2010 výrazně lišit. Čínské EXPO 

2010 oplývalo ambicemi ukázat svou moc a uspořádat největší světovou výstavu 
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v historii, i na úkor tradičního pojetí světových výstav. V Číně uspořádali obrovskou 

pouť s občasnými prvky řešící problémy života ve městech. Miláno se naproti tomu 

v prozatímních organizačních plánech prezentuje spíše jako vědeckotechnický park 

s občasnými prvky zábavy a relaxace.  

 

To bude muset Česká republika zohlednit při tvorbě své prezentace. Pokud 

bychom si shrnuly základní body, které vyplývají ze zkušenosti s prezentací v Číně, a 

které je možné využít i pro prezentaci v Itálii, byly by to následující: 

 

1) Identifikace cílového návštěvníka 

2) Výzkum obeznámenosti s Českou republikou v místě pořádání výstavy 

3) Nalezení sdílené kulturní formy se zemí organizátora i majoritní skupinou 

návštěvníků 

4) Zakomponování výsledků výzkumů 1 -3 v procesu tvorby pavilonu pro snížení 

rizika nesprávné interpretace nabízených prvků 

5) Přizpůsobení pojetí pavilonu oficiálnímu tématu výstavy 

6) Konfrontace tradic a kulturního dědictví s moderními technologiemi a 

vědeckými poznatky 

7) Požadavek na interaktivitu expozice 

8) Vymezení konceptu pro tvorbu moderního mýtu současné České republiky 

 

11.2.1. Mytologizace České republiky na EXPO 2015 

 

Jak již bylo zmíněno, Česká republika při prezentaci na evropské půdě může 

vycházet z předchozí zkušenosti návštěvníků a omezit představení země jako takové. Na 

čínském konceptu „češství“, kdy cílem národní účasti bylo vůbec seznámit s Českou 

republikou, můžeme vybudovat další sémiologický systém pro českou národní účast na 

EXPO v Miláně.  

 

Příběh České republiky, který v Číně celistvě komunikoval český národ, jeho 

současnost, budoucnost a především minulost, zde bude vystupovat jako smysl, forma, 

do které Česká republika vloží koncept podle cílů zmíněných výše. Již nebude 
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prezentovat pouze samu sebe, ale také svůj obraz přizpůsobený tématu udržitelnosti a 

ekologičnosti.  

Již brzy se ukáže, jak se tím Česká republika poprala a zda dokázala v myslích 

návštěvníků vytvořit vzorec vnímání ČR jako země s bohatými zkušenostmi ve 

výzkumu a vývoji a jako aktivního hráče na poli ekologie, či zda spíše obhájila tradiční 

model kulturního národa s bohatou historií, nebo se zastavila u mýtu pivního národa.   
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Závěr 

 

Tým Kanceláře generálního komisaře pro českou účast na EXPO 2010 odvedl 

dobrou práci. Mytologická analýza dokazuje, že se snažili představit úspěchy z různých 

odvětví, od historie až po vědu a moderní technologie a najít v nich spojitost s čínskou 

kulturou. Název Plody civilizace korespondoval s tématem výstavy a naplnil i funkci 

narativního rámce pro vystavění příběhu České republiky. 

 

V analyzované části byly popsány prvky, které bylo možné rozebrat na 

jednotlivé znakové systémy, které buď fungovaly a následovaly interpretační záměr 

sledovaného sdělení, nebo nikoliv. V rámci expozice se však představila i další díla, 

jejichž smysl byl natolik složitě postaven, že si návštěvník mohl marně lámat hlavu při 

hledání korelace mezi názvem expozice a expozicí samotnou. Expozice nabízela 

unikátní díla předních českých umělců, která, byť měla potenciál ukázat moderní 

vnímání života ve městech očima mladé generace designérů, jej kvůli složitému 

interpretačnímu kódu nedokázala naplnit a zůstala ve stínu „jednodušších“, ale 

efektních exponátů jako LacrimAu nebo Czechoscope.  

 

V rámci podpoření legitimity světových výstav by přitom právě inovativnost 

měla být dominantním prvkem všech expozicí, které se na EXPO představí, což by 

korespondovalo s původním konceptem světových výstav. Někde se však styl 

prezentování vývoje kupředu obrátil a z národních expozic se stala muzea historických 

artefaktů. Země odkazují k dávné historii a těží ze symbolů národního dědictví. 

Opravdu to je ale to, co by v moderní době měla prezentace národu sledovat? 

Organizačnímu týmu české účasti nelze upřít, že se koncept současnosti snažila 

podpořit. Avšak jako hlavní atrakci prezentovala „historické“ reliéfy přinášející štěstí a 

zlatou kapku.  

 

Uvidíme, jak se s vizí inovativnosti popere Česká republika na EXPO 2015 

v Miláně. 

 

.  
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Summary 

 

The Team of the Office of the Commissioner General for the Czech participation 

at EXPO 2010 performed soundly. The mythological analysis shows that they attempted 

to introduce the achievements of different industries, from history to science and 

modern technology and find a connection with Chinese culture. The name of the Czech 

exhibition – Fruits of Civilization – corresponded with the cover theme of the exhibition 

and also filled the narrative framework for a storyline representative of the Czech 

Republic. 

 

The mythological analysis describes several elements that were able to be 

disassembled into individual sign systems. We could then see if they are functional and 

follow the intention of enabling a correct interpretation, or not. Within the exhibition 

itself, however, other works were also presented, whose semiotic code was constructed 

in a difficult manner, with no correlation between the Exposition and the name of the 

theme, leaving visitors to needlessly wrack their brains about the information that 

author wanted to share with them. The exhibition contained unique works by leading 

Czech artists which, although they had the potential to show the modern perception of 

urban life through the eyes of a young generation of designers, could not fulfil this due 

to the difficult code of interpretation and thus remained in the shadow of „simpler“, but 

impressive exhibits as LacrimAu or Czechoscope.  

 

Yet it is innovation, which should be the dominant element of all of the national 

pavilions in order to sustain the World Exhibition’s legacy of technological 

development, patents and inventions. But somehow the concept of promoting the future 

has turned into a national presentation of historical artefacts. Nations refer to their 

ancient history and present themselves via symbols of their national heritage. Is that 

really what should be promoted in modern times? It cannot be denied that the Czech 

team tried to promote the concept of innovation. But the main attractions that were 

promoted the most were the “historic” lucky fortune reliefs from Prague´s Charles 

bridge.  

We'll see how Czech Republic deals the vision of innovation at EXPO 2015 in Milan.  
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