
Veletrh vědy přilákal do pražských Letňan tisíce návštěvníků 
 
Veletrh vědy, největší popularizační akce svého druhu v České republice, navštívilo ve dnech 19. - 21. 
května 2016 čtrnáct tisíc lidí. Na výstavišti PVA EXPO Praha se sešli zájemci o vědu všeho věku, od 
předškolních dětí až po seniory. Odborníci z ústavů Akademie věd i další popularizátoři si pro ně 
připravili bohatý program a bezpočet interaktivních exponátů z přírodovědných, technických 
i humanitních oblastí. 
 
„V loňském roce se na veletrh přišlo podívat kolem osmi tisíc lidí, byl to pilotní ročník, takže letos jsme 
i vzhledem k větší výstavní hale a většímu počtu vystavovatelů doufali ve vyšší počty. Až takový nárůst jsme 
ale nečekali a je to pro nás samozřejmě příjemné překvapení, ale také velká zodpovědnost a výzva do 
příštích let“, uvedla ředitelka Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR PhDr. Kateřina 
Sobotková. 
 
Také přítomné vystavovatele vysoká návštěvnost mile překvapila. Mgr. Markéta Fílová z Ústavu 
experimentální botaniky Akademie věd, která má zkušenosti již z loňska, ocenila především přítomnost 
mnoha individuálních zájemců: „Veletrh byl skvělý, přišlo spousta lidí, kteří o to měli opravdu zájem.“ 
Naopak první zkušenost s veletrhem má za sebou Mgr. Andrea Vítová z Ústavu pro českou literaturu AV 
ČR: „My jsme rádi, že vedle těch technických oborů máme co nabídnout, jsme překvapení tím, že děti mají 
zájem i o starší techniku a i o jiné věci, než jsou takové ty nové technické hračky.“ A její kolegyně Mgr. Olga 
Macáková dodává: „A i když asi nemůžeme nabídnout nějaké pokusy jako ty technické obory, tak si myslím, 
že propagovat českou literaturu má smysl, ti zájemci tady jsou.“ 
 
A jak se veletrh líbil samotným návštěvníkům? Se dvěma dcerami se na veletrh přišel podívat například 
pan Leoš Literák z Prahy: „Já si myslím, že je to tady báječné, je tady neskutečné množství různých 
experimentů, takže si děti plně užijí a mohou si vyzkoušet vědu v praxi.“ Že si na veletrhu přijdou na své 
všechny generace, potvrdil pan Jiří Dvořák: „Já jsem se zastavil předtím támhle u digitálních signálových 
procesorů, kluky baví spíš Merkur.“ 
 
Největší zájem návštěvníků vzbudila například umělá inteligence s robotickými avatary, mobilní planetária, 
představení Úžasného divadla fyziky (ÚDiF) a stánek Ústavu jaderné fyziky, z humanitních oblastí malé 
i velké návštěvníky zaujala dílna přepisování samizdatových textů, expozice psychogického ústavu nebo 
restaurování starých fotek s Ústavem dějin umění. 
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