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Veletrh Amper 2010
Mezinárodní odborný veletrh Amper je 

v největším elektrotechnickým svátkem v roce. 
Ten letošní se koná již tradičně v Pražském 
veletržním areálu (PVA) v Letňanech v době 
od 13. do 16. dubna 2010. Výstaviště PVA 
se nachází v severní části Prahy při městském 
rychlostním silničním okruhu. Od 5. května 
2008 sousedí výstaviště rovněž s konečnou 
stanicí metra C – Letňany. 

Významné konstrukční změny PVA Let-
ňany byly uskutečněny v průběhu roku 2005 
a 2006, a to především s cílem poskytnout od-
povídající zázemí pro mezinárodní veletrhy 
s potenciálem budoucího růstu. Stále se zvyšu-
je také kvalita zázemí restaurací, kaváren, kon-
ferenčních sálů, jednacích prostor, odpočinko-

vých zón ap. Areál poskytuje 36 000 m2 kryté 
výstavní plochy, 6 000 m2 venkovní výstavní 
plochy, 700 parkovacích míst pro vystavova-
tele, 3 500 parkovacích míst pro návštěvníky. 
Vystavovatelé zde mohou využít služeb, jako 
jsou např. elektroinstalační práce, vodoinsta-
lační práce, stavby stánků, pronájem mobilních 
hal a stanů, spediční a celnědeklarační služby, 
kopírovací služby, plotterová grafika, připoje-
ní na telefonní síť, připojení na internet, kon-
ferenční centrum a jednací prostory, šatny, tis-
kové středisko, zdravotní služba, pojištění ex-
pozic atd. Otevírací doba pro návštěvníky je 
od úterý do čtvrtka od 9,00 do 17,00 h, v pá-
tek od 9,00 do 16,00 h.

Návštěvníci z řad laické veřejnosti se mo-
hou těšit na bohatou expozici velkých i ma-
lých firem, které se budou prezentovat přede-
vším produktovými novinkami, ale také ino-
vacemi z oblasti výrobkové podpory a služeb.

Pro malopodnikatele je veletrh Amper pří-
ležitostí k cenovému a kvalitativnímu porov-
návání elektrotechnických výrobků a jejich 
dodavatelů, jakož i k čerpání nových infor-
mací a inspirace pro vlastní práci.

Vystavující firmy a obchodníci zde mohou 
v „amperové“ atmosféře lépe upevňovat své 
dosavadní vztahy i navazovat nové kontakty.

Kromě toho má veletrh Amper bohatý 
doprovodný program nabitý konferencemi 
a přednáškami (více na: http://www.amper.cz/ 
/doprovodny-program). Skupina inteligent-
ní a mobilní robotiky (IMR) z katedry ky-
bernetiky FEL ČVUT v Praze zde mj. před-
staví své výzkumné aktivity a používané mo-
bilní robotické platformy. Návštěvníci se tak 
budou moci seznámit nejen s prezentací nej-
novějších výzkumných výsledků a řešených 

projektů, ale také s reálnými kognitivními 
mobilními roboty.

A nebude chybět ani prestižní soutěž 
o nejpřínosnější exponát veletrhu – oceně-
ní Zlatý Amper 2010, které v rámci veletr-

hu Amper vyhlásí společnost Terinvest, spol. 
s r. o., ve spolupráci s ČVUT v Praze. Jed-
notlivé exponáty budou hodnoceny odbornou 
komisí pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, 
DrSc., která udělí pět těchto a pět čestných 
uznání nejpřínosnějším exponátům veletr-
hu Amper.
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