
organizační pokyny pro montáž, průběh a demontáž 
(DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY)

žádáme vystavovatele, kteří si neobjednali výstavbu své expozice u Veletrhy Brno, a.s. – realizace 
expozic a servis, aby předali fotokopii těchto pokynů své výstavářské firmě.

24.–26. 5. 2011, BRNO – VýSTAVIšTě, ČESkÁ REPuBLIkA

Vážení VystaVoVatelé,

úvodem si Vás dovolujeme upozornit na nejdůležitější pravidla při přípravě veletrhu (montáži), v době jeho konání a při likvidaci expozic 
(demontáži). Prosíme Vás, abyste se v zájmu plynulého a oboustranně příjemného průběhu všech tří výše uvedených etap důkladně se-
známili se Všeobecnými podmínkami účasti, které jsou součástí Závazné přihlášky a které jste se svým podpisem zavázali respektovat.

VŠeobeCná praVidla
Vjezdy do areálu výstaviště – po celou dobu montáže, průběhu a demontáže bude otevřena brána číslo 9. Brány číslo 4 a 8 budou 
otevřeny pouze v poslední den montáže 23. 5. a v průběhu akce. Branou č. 4 vjíždějí osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 
3,5 t. Branou č. 8 a 9 vjíždějí nákladní i osobní automobily, všechna vozidla vyžadující celní odbavení a manipulační služby. Řidiči jsou 
povinni respektovat pokyny strážní služby. Všechna vozidla musí v areálu výstaviště dodržovat dopravní značení (především zákazy 
parkování na vyznačených plochách a před vstupy do pavilonů) a opustit areál výstaviště každý den nejpozději do skončení provozní 
doby. Porušení je pokutováno částkou 5 000 kč. Parkování vozidel v areálu výstaviště během noci je nepřípustné. Vjezd vozidel do pa-
vilonů je zakázán. Vjezd nákladních vozidel do areálu výstaviště není po dobu konání veletrhu povolen. Při výjezdu z areálu výstaviště 
je nutno na bráně předložit kopii nahlášených předmětů, kterou při vjezdu do areálu výstaviště potvrdil pracovník kontrolní služby. Na 
požádání strážní služby je řidič povinen z důvodu ochrany majetku a.s. Veletrhy Brno i ostatních vystavovatelů nechat zkontrolovat obsah 
zavazadlového prostoru vozu. V případě, že při výjezdu z areálu výstaviště bude kontrolní službou zjištěn materiál, který je označen jako 
majetek a.s. Veletrhy Brno, a který nebyl zahrnut do seznamu nahlášených předmětů a nebyl potvrzen kontrolní službou při vjezdu do 
areálu výstaviště, bude tento materiál kontrolní službou odebrán. Totéž platí i pro vynášení exponátů a materiálů vstupními branami.

Upozorňujeme na změnu v cenách průkazů pro montáž a demontáž. průkazy jsou poskytovány zdarma v rozsahu: 2 ks ke každé 
pronajaté výstavní ploše. další objednané montážní průkazy jsou zpoplatněny částkou: 1 ks/150 kč vč. dph. 

Únikové cesty musí zůstat volné. Montovaným a demontovaným materiálem, obaly a exponáty nesmí být z bezpečnostních dů-
vodů zastavovány komunikace mezi expozicemi. Ve výstavních halách je povoleno provádět pouze montážní práce. Vyrábět prvky  
k montáži, provádět plošné nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele je ve výstavních halách zakázáno a bude sankčně 
postihováno.

recepce a cocktaily v expozicích je možné pořádat pouze v průběhu akce v rámci denní provozní doby pavilonu, tj. do 19.00 hodin.

akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou povoleny v pavilonech ve všední dny pouze v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Vždy však za předpokladu, že neobtěžují sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje na hranici veletržního stánku hladinu hluku  
70 dB. Mimo tyto termíny je produkce zakázána. Na volných plochách jsou povoleny po celou dobu konání veletrhu. Veletrhy Brno, a.s., mohou  
při nedodržení podmínek nařídit zrušení. k hudební produkci na expozici má nájemce navíc povinnost si vyžádat schválení veletržní 
správou a příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon,  
v platném znění. 

likvidace odpadu. Pro likvidaci odpadu vzniklého především při montáži a demontáži expozic slouží barevně odlišené kontejnery 
na separovaný odpad, umístěné u jednotlivých pavilonů. Informace získáte na vrátnicích pavilonů. V případě vzniku většího množství 
tříděného odpadu (sklo, papír, plasty a dřevo) Vám na požádání zajistí správce pavilonu příslušný kontejner.

Umisťování vlastní reklamy v areálu výstaviště mimo výstavní plochu není dovoleno. hromadné rozdávání reklamních tiskovin nebo 
jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balonů není bez předchozího souhlasu veletržní správy dovoleno. Zasílání 
reklamních sdělení v areálu výstaviště prostřednictvím Bluetooth technologie nebo buněk BTS vysílačů není rovněž bez předchozího 
souhlasu a.s. Veletrhy Brno dovoleno. Své výrobky a služby jste oprávněni propagovat pouze ve vlastní expozici. Zvýšené náklady na 
zajištění úklidu ploch budou příslušnému vystavovateli vyúčtovány. Používání reklamních prostředků jako je např. kolo, skateboard, 
kolečkové brusle, koloběžka, dvoukolová samovyvažovací vozítka a jiná přibližovadla v areálu výstaviště není rovněž bez předchozího 
souhlasu veletržní správy dovoleno.

reklamní nosiče, plochy a reklamní aktivity si můžete objednat u p. Zahradníčka, tel.: 541 152 216, pav. A3/dv. č. 215.

Doporučujeme Vám denně odevzdávat na příslušné vrátnici pavilonu klíče od svých uzamčených prostor. Pokud tak neučiníte 
a v uzamčeném prostoru bude podezření vzniku požáru nebo havárie na instalovaném zařízení, uhradíte také škody vzniklé násilným 
vniknutím do tohoto prostoru.

Úklid v expozicích mimo provozní dobu smí vykonávat pouze smluvní úklidové firmy a.s. 
Veletrhy Brno.

Doporučujeme Vám pojištění exponátů (včetně obalů) pro případ jejich poškození nebo 
ztráty, případně 
individuální ostrahu expozice (viz část Další důležité informace). Veletržní správa za tyto 
škody neodpovídá.

2011

17. mezinárodní vodohospodářská výstava 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu 
a ochranu životního prostředí

mezinárodní vodohospodářský 
a ekologický veletrh



servis pro vystavovatele, pavilon p, kancelář č. 122
 Vladimíra Bodláková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 541 152 365

*) – Cena objednaných služeb dle objednávek s kódy C010, C030, 
C040, C080, C090, C100 (technické přívody) bude při objednání  
po závazném termínu (viz výše) navýšena o 10 %. 
– Po zahájení termínu montáže je k cenám objednávek s kódy C010, 
C030, C040, C080, C090, C100 (technické přívody) účtován příplatek 
ve výši 25 %.
– Ceny služeb (kromě technických přívodů) se při pozdním objednání 
řídí podmínkami uvedenými v příslušné objednávce Objednávkového 
bloku. 

**) – Objednávky na sály pro konferenční prezentace firem a přednášky 
mimo expozice vyřizujeme podle termínu došlých objednávek.

***) – Nový systém schvalování expozic – více na www.bvv.cz/expozice. 
Pokud objednáváte výstavbu expozice u a.s. Veletrhy Brno –  
realizace expozic a servis, schválení projektu zajistíme.

poznámka: 
objednávky zasílejte na a.s. Veletrhy brno – realizace expozic  
a servis.

TERMINÁŘ přípravy a realizace akce, přehled cen

 termín obsah činnosti 

 27. 4. 2011  Objednat výstavbu stánku, nábytek, zvláštní vybavení expozice

 27. 4. 2011* Objednat připojení do sítě INTERNET, euroISDN (s kódy C090, C100)

 27. 4. 2011** Zajistit si jednací a konferenční místnosti mimo expozici (s kódem D180)

 27. 4. 2011 Objednat vstupní průkazy, parkování, vjezdy do areálu (s kódy E010–E020)

 27. 4. 2011 Objednat vstupenky, katalogy (za úhradu) (s kódy E030, E040)

 27. 4. 2011* Objednat elektropřípojku (s kódem C010)

 27. 4. 2011* Objednat vodoinstalaci, kuchyňku, stlač. vzduch (s kódy C030, C040)

 27. 4. 2011 Objednat technické plyny (s kódy C050, C070)

 27. 4. 2011* Objednat telefon, fax (s kódem C080)

 27. 4. 2011 Objednat hostesky, tlumočení na expozici (s kódem D030)

 27. 4. 2011  Objednat spediční a logistické služby (s kódem D005)

 27. 4. 2011*** Zaslat projekt a vyplnit žádost expozice ke schválení (ve dvojím vyhotovení)

 27. 4. 2011  Objednat květiny, ostrahu a úklid expozice  
(s kódy B080, B090, D060, D070, D010, D020)

 20. 5. 2011 Nejpozději možný návoz těžkých exponátů

 24. 5. 2011 Začátek konání akce

 26. 5. 2011 konec konání akce

 28. 5. 2011 Nejpozději přípustné ukončení demontáže a vyklizení výstavní plochy

pŘehled Cen za Vjezdy, parkoVání a VstUp na akCi

Volný vjezd

– s parkováním na volné ploše  
u pavilonu P

3 000 kč + 20 % DPH

Jednodenní volný vjezd

– s parkováním na volné ploše  
u pavilonu P

850 kč + 20 % DPH

parkování po celou dobu konání akce

Parkování předplacené mimo areál 800 kč + 20 % DPH

EXPOPARkING předplacené 800 kč + 20 % DPH

Vstupní průkaz 200 kč vč. DPH

Celodenní vstupenka 150 kč vč. DPH

Zlevněná vstupenka 120 kč vč. DPH

Montážní průkaz 150 kč vč. DPH
 

    kONTAkTY

Ředitel projektu WATENVI
Radim Tichý . . . . . . . . . . . . .  tel.: 541 152 888

Manažer projektu VODOVODY-kANALIZACE
Petr Jurza . . . . . . . . . . . . . .  tel.: 541 152 907

Manažer projektu ENVI BRNO
Simona křečková. . . . . . . . . .  tel.: 541 152 585

Manažer PR a reklamy
Jana Tyrichová . . . . . . . . . . . .tel.: 541 152 890

Manažer realizace expozic
Petr Mařík . . . . . . . . . . . . . .  tel.: 541 152 950

paVilon p a Volná ploCha p
– správce pavilonu . . . . . . . . . . . . P/dv. č. 121 
Pavel Jedlička. . . . . . . . . . . . . tel.: 541 152 930
 . . . . . . . . . . . . . . .e-mail: pjedlicka@bvv.cz
– technik pavilonu . . . . . . . . . . . . P/dv. č. 126 
Vlastimil Verner . . . . . . . . . . . tel.: 541 153 369
 . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: vverner@bvv.cz 

Uvedené termíny pro zaslání objednávek je nutné dodržet!
opožděné zaslání objednávky opravňuje a.s. Veletrhy brno k použití příplatků, 
případně k vyřízení objednávky s omezením dle aktuální situace nebo  
k jejímu odmítnutí.



  prostorovém řešení expozice včetně  
grafických návrhů a el. projektů

–  komplexní zajištění realizace projektu 
–  expozice ze skladeb. systémů OCTANORM,
  MAXIMA, DOPPELFORM, ALuR, COMBI, MONTI 

i expozice atypické
Veletrhy Brno, a.s. – realizace expozic a servis 
Vám dále nabízí komplexní výstavbu expozic 
kdekoliv v ČR a v zahraničí.
kontakt: Petr Mařík, tel.: 541 152 950,  
fax: 541 152 361

Výstavní plocha nebude předána, pokud   
nebude zaplacena faktura za pronájem  
výstavní plochy. na vyžádání je nutné  
předložit doklad o zaplacení nájemného!

schvalování projektové dokumentace expozice
základní povinností všech vystavovatelů je za-
slání kompletně vyplněné žádosti o schválení 
expozice. Schválení expozice ve stanoveném 
termínu je bezplatné (uvedeno v termínech), po 
platném termínu je zpoplatněno. Potvrzená žá-
dost o schválení expozice je nezbytnou součástí 
pro převzetí výstavní plochy vystavovatelem 
nebo montážní firmou. Formulář naleznete na 
www.bvv.cz/expozice nebo v tištěné podobě 
zasílané společně s potvrzením Vaší výstavní 
plochy.

Pokud chcete využít služeb jiné firmy nebo si 
expozici postavit sami, upozorňujeme Vás na 
nutnost dodržení našich všeobecných podmínek 
k účasti (které jsou součástí Závazné přihlášky 
k účasti a ) a našich Technicko-bezpečnostních 
předpisů (viz Objednávkový blok). Přitom jste 
povinni:
–  vyplnit žádost ke schválení projektu expozice 

 a předložit ve stanoveném termínu  
www.bvv.cz/expozice

–  předložit ve stanoveném termínu (viz 
 TERMINÁŘ) technický projekt expozice/ 
  stánku ke schválení na Veletrhy Brno,  

a.s., Odbor PO a BOZP ve dvojím vyho- 
tovení (Věra Staneva, tel.: 541 152 607, 

 fax: 541 153 081, e-mail: vstaneva@bvv.cz) 
–  převzít výstavní plochu od správce výstavní 
 plochy (viz kONTAkTY) a po skončení  
  demontáže ji předat zpět v původním stavu 
–   dodržet všechna ustanovení Všeobecných  
 podmínek účasti na akci a Technicko- 
 bezpečnostních předpisů (viz Objednávkový  
 blok). 
–   jako součást převzetí plochy jsou 

požadovány následující dokumenty:
 • potvrzená žádost o schválení expozice
 •  formulář „Potvrzení (X030 – součást 

Objednávkového bloku)” s potvrzením 
plné moci

 •  na vyžádání doklad o úhradě služeb 
objednaných u a.s. Veletrhy Brno, 

–   při nezaplacení těchto objednaných 
služeb do zahájení veletrhu nebudou tyto 
služby poskytnuty.

V případě porušení Všeobecných podmínek  
a technicko-bezpečnostních podmínek  
vč. požárních předpisů nebudou zprovozně-
ny přívody vody a elektro na stánku, event.  
vybudováním zástěny bude zamezen vchod 
do expozice. 

patrové expozice musí splňovat také zvláštní 
podmínky požární ochrany. Proto tyto expozi-
ce již ve stadiu záměru nebo studie musí být  
předloženy ke schválení požárnímu specialis-
tovi na Veletrhy Brno, a.s., Odbor PO a BOZP 
(Věra Staneva, tel.: 541 152 607).

při kolaudaci expozic jsou vystavovatelé 
povinni umožnit členům kolaudační komise 
prohlídku expozice.

Vystavovatel se zavazuje uhradit poplatek 
za schválení expozice při jejím předlože-
ní po termínu uvedeném v organizačních  
pokynech příslušné výstavní akce.

  MONTÁŽ VELETRHu
 20.–23. 5. 2011

1. proVozní doba
20.–22. 5. 2011, 7.30–24.00 hod
23. 5. 2011, 7.30–20.00 hod
 

po tuto dobu je zajištěn přívod montážního  
el. proudu.
Technické služby (el. energie, voda, stla-
čený vzduch, telefon) po 18.00 hodině 
jsou poskytovány jen, pokud jsou předem  
objednány!
Objednané a zaplacené technické služby jsou 
ve dnech 22. a 23. 5. poskytovány po celou  
provozní dobu montáže.
Prodloužení doby montáže povoluje pro  
výjimečné případy správce výstavní plochy  
(viz kONTAkTY) za předem dohodnutou úhradu. 
Předčasnou montáž je nutno objednat nejmé-
ně 1 týden před stanoveným termínem začát-
ku montáže akce u vedoucího provozu správy  
areálu (tel.: 541 152 501, fax: 541 152 509)  
za předem dohodnutou úhradu.
montážní práce je nutno skončit nejpozději 
dne 23. 5. 2011 ve 20.00 hodin. od této 
doby bude vypnut elektrický proud včetně 
osvětlení hal!

2. VstUp V době montáže 
Pro vstup do areálu výstaviště v době 
montáže slouží Průkaz pro montáž  
a demontáž nebo Vstupní průkaz. 
Průkazy obdrží vystavovatelé zpra-
vidla týden před zahájením montá-

že poštou, nebo si je vyzvednou v přízemní 
hale Administrativní budovy BVV. průkazy 
pro montáž a demontáž jsou poskytovány 
zdarma v rozsahu 2 ks ke každé pronajaté 
ploše. další objednané montážní průkazy 
jsou zpoplatněny. Cena průkazu pro mon-
táž a demontáž je 150 kč vč. dph. Držitelé 
Průkazů pro montáž a demontáž jsou povinni 
jej nosit viditelně, vstup do areálu BVV bez 
Průkazu pro montáž a demontáž nebude 
umožněn. Vstupní průkazy a Průkazy pro mon-
táž a demontáž (zdarma či za úhradu) dostane 
vystavovatel pouze v případě, že má uhrazeny 
všechny své splatné finanční závazky vůči 
a.s. Veletrhy Brno. Cena jednoho Vstupního 
průkazu je 200 kč vč. DPH.

3. Vjezd do areálU VÝstaViŠtě 
Vjezd do areálu výstaviště pouze 
branou č. 9, 23. 5. také brány 
č. 4 a 8. kromě dodržování vše-
obecných pravidel (zásad), uve-
dených v úvodu těchto pokynů, 

je po dobu montáže nutno předkládat na 
bráně buď Průkaz pro montáž a demontáž 
nebo Volný vjezd na akci. Dne 23. 5. 2011 
je nutné složit kauci ve výši 1 000 kč  
s platností na dobu max. 4 hodiny, přičemž 
poslední vjezd do areálu výstaviště je v 18.00 
hodin a poslední výjezd z areálu výstaviště 
ve 20.00 hodin, jinak složená kauce propadá 
v plné výši! kauci skládají řidiči osobních  
i nákladních vozidel. kauci neskládají držitelé 
dokladu Volný vjezd.

4. dopraVní, Celní a manipUlační 
slUžby V areálU VÝstaViŠtě

Jako smluvní speditér a.s. Veletrhy Brno 
pro zpracování spediční agendy pro tuto 
veletržní akci jsou jmenovány firmy 
kühne+Nagel spol. s r.o. a Schenker 
spol. s r.o. 

Vystavovatel se s nimi kontaktuje přímo (nikoliv 
prostřednictvím a.s. Veletrhy Brno). Potřebné 
kontaktní informace najdete v těchto pokynech  

v části Další důležité informace. Tyto firmy 
poskytují vystavovatelům spediční služby, tzn. 
vykládku, nakládku výstavního zboží, dopravu na 
expozici, odvoz, skladování a dovoz prázdných 
obalů, montážní a demontážní práce. 

poslední den návozu exponátů nad 5 t nebo 
exponátů vyžadujících použití mechanizačních 
prostředků je 20. 5. 2011. při nedodržení 
termínu nelze garantovat bezproblémový návoz 
exponátů do pavilonu.

pro vykládku a nakládku i pro montáž  
a demontáž není dovoleno používat vlastní 
mechanizační prostředky!

V areálu je také k dispozici rampa s nosností 
max. 15 tun pro vykládku a nakládku exponátů.
Rampa je umístěna na volné ploše Z – za pa-
vilonem Z.

k dispozici jsou Vám také ruční manipulační 
vozíky k přepravě Vašich kancelářských potřeb, 
propagačních materiálů a drobného zboží. Vozíky 
jsou zapůjčovány oproti kauci 1000 kč/2 hod 
vč. DPH. Tyto vozíky najdete na vyznačených 
stanovištích v jednotlivých pavilonech. Půjčování 
manipulačních vozíků se provádí jeden den před 
zahájením akce. V den zahájení akce se provádí 
do 11.00 hodin. Poslední den akce se vozíky 
zapůjčují až po oficiálním ukončení. 

odvoz a uskladnění prázdných obalů, jakož 
i jejich zpětný návoz, si objednejte u jedné  
z uvedených spedičních firem. Prázdné obaly  
označené dle dispozic spediční firmy budou  
uskladněny ve skladu obalů. Jejich zpětný  
návoz bude zahájen hodinu po oficiálním  
ukončení akce. Montážní nářadí, výstavářské 
prvky a části exponátů lze přes spediční firmu 
na základě objednávky uskladnit v provozním 
skladu. Neoznačené obaly a zbytky materiálu  
budou poslední den montáže akce po 20.00 hodině 
odvezeny na skládku k likvidaci. Neoznačené 
exponáty ponechané mimo pronajatou výstavní 
plochu budou odvezeny do provozního skladu  
a po uplynutí marné lhůty 15 dnů budou  
prodány nebo likvidovány. Vzniklé náklady  
budou vystavovatelům fakturovány.
Skladování obalů a instalačního materiálu  
za expozicemi je zakázáno.

dopravní a manipulační služby musí být  
objednány předem.

Celní služby Vám zprostředkují uvedené 
spediční firmy.

Veškeré zásilky musí být označeny názvem  
firmy vystavovatele, umístěním v areálu výsta-
viště a názvem akce, na kterou jsou zasílány. 
Příjemce zásilky není a.s. Veletrhy Brno ani  
veletržní správa. Veletrhy Brno, a.s.,  
neodpovídá za následky vzniklé chybným 
adresováním zásilek a porušením předpisů  
o dovozu zboží.

5. VÝstaVba eXpoziC
oficiálním kontraktorem pro výstavbu  
expozic na akci je a.s. Veletrhy brno –  
realizace expozic a servis,
Petr Mařík, tel.: 541 152 950,  
fax: 541 152 361, e-mail: pmarik@bvv.cz 
www.bvv.cz/expozice,
který Vám v rámci svých služeb nabízí  
kompletní výstavářský servis, t.j.:

–  bezplatně zpracované nabídkové projekty 
 včetně cenových kalkulací
– tvůrčí přípravu při projekčně–výtvarném 



do 20.00 hodin. Náklady, které vzniknou  
a.s. Veletrhy Brno v souvislosti se skladováním  
a manipulací s neodvezenými exponáty, budou 
vystavovateli vyfakturovány. Také vypůjčené  
a nevrácené předměty (telefony, vybavení  
kuchyňky apod.) budou ve výši jejich hodnoty  
fakturovány vystavovateli.
Ponechání jakéhokoliv materiálu na výstavních 
plochách má povahu odpadu a ten bude po 
termínu skončení demontáže fyzicky zlikvido-
ván. Po skončení demontáže je nutné předat  
výstavní plochu zpět správci výstavních 
ploch (pokud výstavbu expozice neprovádí  
a.s. Veletrhy Brno – realizace expozic a servis).  
Za případné škody a.s. Veletrhy Brno neručí.

TÍSňOVÁ VOLÁNÍ

1. lékaŘská slUžba
první pomoc: 
zdravotní středisko v areálu výstaviště, 
objekt vedle kongresového centra 
tel.: 541 152 750 
služba od 7.30 do 18.00 hodin,
čtvrtek 9.00–18.00 hodin
zubní lékař: 
objekt vedle kongresového centra, 
1. patro, tel.: 541 152 751
služba od 7.30 do 14.00 hodin 
lékařská a zubní pohotovost: 
Ponávka 6 (vstup přes Úrazovou 
nemocnici), tel.: 545 538 538

2. poliCie 
Obvodní oddělení Policie Výstaviště
Rybářská 14 
tel.: 974 626 481

3. hasiči
Objekt u 5. brány 
tel.: 541 152 200

4. bezpečnostní teChnik
V případě úrazu je nutné kontaktovat 
bezpečnostního technika, 
tel.: 541 152 528; 
v jeho nepřítomnosti zastupuje  
firma OSTREX, tel.: 541 153 383

5. porUChy – haVárie
Závady ve stáncích vystavovatelů  
– tel.: 541 153 176
Ostatní zařízení (mimo expozice)  
– tel.: 541 153 208  
Poruchy telefonů v areálu výstaviště
– tel.: 541 152 063
Havarijní služba správy areálu 
– tel.: 541 158 888

 PRŮBěH VELETRHu
 24.–26. 5. 2011
1. proVozní doba

 pro vystavovatele . . . . . . . . .   
 24. 5. 2011  . . . 7.00–19.00 hod
 25. a 26. 5. 2011 .. 7.30–19.00 hod          
 pro návštěvníky . . . . . . . . . .
 denně. . . . . . . .9.00–17.00 hod

                  
2. VstUp do areálU VÝstaViŠtě

ke vstupu do areálu výstaviště  
v průběhu akce slouží vystavova-
telům Vstupní průkaz. Zpravidla  
jej obdrží nejméně týden před  
začátkem montáže akce. Vstupní  

průkaz je možné objednat (viz TERMINÁŘ) 
nebo přikoupit na provozních úse-
cích (viz kONTAkTY) v případě, že má vy-
stavovatel uhrazeny všechny své splatné  
finanční závazky vůči a.s. Veletrhy Brno. 
Cena jednoho Vstupního průkazu je 200 kč vč. DPH.

3. Vjezd do areálU VÝstaViŠtě
Vjezd do areálu výstaviště je možný jen 
pro osobní a užitková vozidla bez přívěs- 
ného vozíku, a to:

n	 vystavovatelům na základě povolení nazva-
ného Volný vjezd. 

  Vystavovatel obdrží zdarma 1–2 ks Volného 
vjezdu (určeného pro parkování na vyhraze-
ném parkovišti) dle velikosti pronajaté výstav-
ní plochy: 

 – do 40 m2 – 1 ks zdarma 
 – více než 41 m2 – 2 ks zdarma 
  další volné vjezdy je možno objednat (viz 

TERMINÁŘ) nebo přímo zakoupit na provoz-
ních úsecích (viz kONTAkTY). 

  Cena Volného vjezdu určeného pro parkování 
na vyhrazeném parkovišti na volné ploše 
u pavilonu p je 3 000 kč + 20 % dph.  

  – vjíždět je pak možné po stanovenou provozní 
dobu pro vystavovatele. 

  pro příjezd na parkoviště u pavilonu p
doporučujeme vystavovatelům využít brány 
č. 4, 8 a 9. 

  počet rezervovaných parkovacích míst je 
omezený, doporučujeme tedy včasné objednání.

  Vystavovatelé mohou pro sebe nebo své návštěv-
níky a hosty zakoupit také jednodenní vjezdy, 
jejichž cena je 850 kč + 20 % DPH (možné pouze 
pro parkování na volné ploše k a P).

  Tyto vjezdy nelze zakoupit pro poslední den 
průběhu akce. Pro poslední den průběhu akce 
není možné provést ani výměnu dokladu Volný 
vjezd pro jinou SPZ vozidla. Volné vjezdy neo-
pravňují k vjezdu do prostoru výstavy.

n na základě složení kauce 1 000 kč. 
  Vjezd pouze branou č. 4 a 9. Vjezd na kau-

ce se umožňuje pouze v ranních a večerních 
hodinách s možností vjezdu do areálu vý-
staviště v ranních hodinách od 7.30 (1. den 
akce od 7.00 hodin) do 8.30 hodin  
s posledním výjezdem z areálu výstaviště  
do 9.30 hodin a v odpoledních hodinách  
od 17.30 do 18.30 hodin s posledním vý-
jezdem z areálu výstaviště do 19.30 hodin, 
přičemž doba platnosti kauce je stanovena 
max. na 1 hodinu. Při překročení časového 
limitu kauce propadá v plné výši. Poslední 
den konání akce není v odpoledních hodi-
nách povolen ani vjezd na kauci.

3.1 pohyb V areálU
Pohybovat se na kole, skateboardu, koleč-
kových bruslích, koloběžkách, dvoukolových 
samovyvažovacích vozítkách a jiných přibližo-
vadlech není v areálu výstaviště dovoleno.

4. parkoVání
Parkování v areálu výstaviště je mož-
né pouze v rámci provozní doby 
a pouze na vyznačených parkovištích. 
Parkování mimo provotní dobu a mi-

mo vyznačená místa bude sankcionováno.
Všem vystavovatelům doporučujeme parkování 
v objektu eXpoparking při vstupu do areálu vý-
staviště pavilonem E. Provoz haly je nepřetržitý. 
Předplacené parkování v objektu eXpoparking 
(po celou dobu konání akce) 1 200 kč + 20 % 
DPH.
Cena za předplacené parkování na celou akci za-
hrnuje také dny montáže a demontáže. Hodinová 
sazba v objektu eXpoparking stojí v době 
konání akce 20 kč/hod (vč. DPH). Předplacené 
parkování na mimoareálových parkovištích je 
provozováno ve dnech konání akce vždy od 7.00 
do 20.00 hodin. Předplacené parkování je mož-
né předem objednat (viz TERMINÁŘ) nebo přímo 
zakoupit na provozních úsecích (viz kONTAkTY). 
Cena předplaceného parkování pro osobní auto 
s platností po celou dobu konání akce je 1 200 
kč + 20 % DPH. Jednorázové zaparkování bez re-
zervace místa je možné v případě volné kapacity 
také zakoupit přímo na parkovišti (150 kč/den).

 DEMONTÁŽ VELETRHu
 26.–28. 5. 2011

1. proVozní doba 
demontáž je možné začít nejdříve 
dne 26. 5. 2011 od 17.00 hodin  
do 24.00 hodin.

 Dne 27. 5. 2011 je možné provádět 
demontážní práce od 7.30 do 24.00 hodin. 
Dne 28. 5. 2011 je možné provádět demon-
tážní práce od 7.30 do 20.00 hodin.
Výstavní plochu je nutné vyklidit  
a předat správci výstavní plochy nejpozději  
28. 5. 2011 do 20.00 hodin.

2. VstUp do areálU VÝstaViŠtě
Pro vstup do areálu výstaviště v době 
demontáže slouží Průkaz pro montáž  
a demontáž nebo Vstupní průkaz. 
Chybějící Průkazy pro montáž  

a demontáž obdrží vystavovatelé za úhradu  
na provozních úsecích (viz kONTAkTY).

3. Vjezd do areálU VÝstaViŠtě
Pro vjezd do areálu výstaviště slou-
ží Průkaz pro montáž a demon-
táž nebo platný Volný vjezd  
do areálu výstaviště. 
poslední den akce ve ve-

černích hodinách mohou vjet  
do areálu výstaviště vozidla po 17.30 hodi-
ně s výjezdem nejpozději ve 24.00 hodin. 
Řidiči jsou povinni respektovat pokyny 
strážní služby, případně odstavit vozidlo na 
odstavném parkovišti. 

4. demontáž a likVidaCe eXpoziC
Demontáž je možno zahájit  
až po skončení akce. Elektroinstalaci  
a jiné technické zařízení připojené 
na rozvod el. energie, vody, telefonu 

nebo stlačeného vzduchu je možné začít demon-
tovat až po 18.00 hodině, kdy budou ze strany 
a.s. Veletrhy Brno odpojeny veškeré přívody.

Prodloužení doby přívodu el. proudu je nut-
né objednat u vedoucího provozního úseku  
(viz kONTAkTY).

komunikace mezi expozicemi musí zůstat  
po celou dobu demontáže průjezdné.
Vystavovatel odpovídá za odvoz exponátů  
z areálu výstaviště v termínu do 28. 5. 2011 



2. dopraVní, spediční a Celní slUžby 
kühne+nagel spol. s r.o. 
veletržní oddělení Brno 
tel.: 543 565 510-511 
fax: 543 565 519 
e-mail: exposervice.brno@kuehne-nagel.com 
www.kuehne-nagel.com 

schenker spol. s r.o. 
tuzemské a zahraniční exponáty 
Miloslav Ondroušek, tel.: 544 520 837 
e-mail: miloslav.ondrousek@schenker.cz
kateřina Bevilacqua, tel.: 544 520 830
e-mail: katerina.bevilacqua@schenker.cz
fax: 541 159 259 

Provádí nakládku a vykládku zboží (exponátů), 
celní odbavení a dopravní služby v areálu  
výstaviště, skladování i zajištění dopravy  
letecké, kamionové a námořní.

3. inFormační slUžba
Informační stánky ELIS v pavilonech jsou  
v provozu od 23. do 26. 5. 2011 a nabízí ná-
vštěvníkům informace o umístění vystavovatelů 
v uspořádání podle druhů exponátů nebo názvů 
firem, informace o doprovodném programu akce 
i potřebné informace pro pobyt v Brně. 
Dále je zde poskytováno faxové spojení, výdej 
katalogů a telefonních seznamů pro vystavo-
vatele i prodej katalogů akce pro návštěvníky. 
Vystavovatelům slouží jako zprostředkovatelé 
dalších služeb a poskytují kontakty na:
– spediční služby
– pojištění
– reklamní aktivity mimo expozice
– služby Turistického informačního centra města Brna
– taxislužby.

4. katalogy akCe a teleFonní seznamy
Cena katalogu akce je:. . . . . . . . . . . . 70 kč
Prodej u pokladen a na stáncích Informačního centra 
– ELIS. katalogy zdarma pro vystavovatele a objed-
nané katalogy za úhradu jsou připraveny k vyzvednutí  
na stáncích Informačního centra – ELIS. 
katalogy lze objednat i k zaslání poštou na  
tel.: 541 153 247, fax: 541 153 048
e-mail: mtothova@bvv.cz

5. pojiŠtění
česká pojiŠŤoVna
pavilon A3, přízemí, dv. č. 1
tel.: 541 159 107 
provozní doba:
23.–26. 5. 8.00–18.00 hod
27. 5. 8.00–17.00 hod
Provádí pojištění exponátů i zboží určeného  
k prodeji, pojištění zařízení expozice, pohoštění, 
propagačního materiálu, svršků pracovníků, 
pojištění odpovědnosti z provozu expozice,  
pojištění přepravy a další obvyklé pojistné  
produkty pro občany i firmy.

indiVidUální ostraha eXpoziC
Individuální ostrahu expozice je možno  
objednat u SBS OSTREX, s.r.o.
tel.: 541 152 513, e-mail: ostrex2@volny.cz

6. potraViny, nápoje a teplá jídla
Dodává na objednávku EXPO RESTAuRACE 
tel.: 541 158 413, 541 159 405

7. protokol/reCepCe
Veletržní středisko u jezírka
protokol – oficiální hosté, vedoucí 
tel.: 541 153 278, 541 152 397

8. Veletržní reklama
Reklamní nosiče, plochy a reklamní aktivity 
si můžete objednat u p. Zahradníčka –  
tel.: 541 152 216, pav. A3/dv. č. 215. 
Reklamního prostoru lze využít k nejrůznějším 
druhům nafukovadel, individuální reklamy  
a s tím spojených služeb (zapůjčení a obsluha 

nafukovadel, vzducholodí). Příslušný pracovník 
Vám zajistí distribuci Vašich tiskovin na stánky 
vystavovatelů, povolení k distribuci tiskovin 
návštěvníkům a prostřednictvím veletržního 
rádia Vám bude odvysílán reklamní spot. Lze 
Vám rovněž zajistit kameloty nebo maskoty 
pro zviditelnění Vaší reklamy.

9. restaUraCe a snaCkbary V areálU 
VÝstaViŠtě
Bufety
 pavilon P – západ  . . . . .  541 159 318
 pavilon P – východ . . . . .  541 159 308
Restaurace
 pavilon P  . . . . . . . . . . .  541 159 319

10. tiskoVé stŘedisko 
Pavilon P – tel.: 541 152 890

11. UbytoVání
speciální nabídka zvýhodněného ubytování 
pro vystavovatele v hotelu Holiday Inn Brno 
a hotelu Voroněž! 
Veletrhy Brno a.s., Administrativní budova, 
přepážka č. 4, Eva Pešková, tel.: 541 152 777, 
e-mail: epeskova@bvv.cz.

12. Veletržní rádio
Objekt Zámeček, tel.: 541 152 035, v případě 
objednání reklamního spotu nebo komerčního 
hlášení, tel.: 541 153 117

13. VstUpné na akCi
Celodenní vstupenka 
na veletrh  . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 kč
Zlevněná vstupenka  
na veletrh  . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 kč

14. zákaz VstUpU a VjezdU
Vstup domácích zvířat (psů, koček apod.) 
není do areálu výstaviště dovolen ani v době  
montáže a demontáže akce, ani v jejím  
průběhu. 
Vjezd na jízdních kolech do areálu výstaviště 
není povolen. Můžete využít úschovny jízd-
ních kol u brány č. 5. Používání dopravních 
prostředků jako je např. skateboard, kolečkové 
brusle, koloběžka, dvoukolová samovyvažovací 
vozítka a jiná přibližovadla (např. skákací 
boty, chození na chůdách) v areálu výstaviště 
není dovoleno.

 SERVIS  
 PRO VYSTAVOVATELE

1. pavilon p, dv. č. 122. Tato kance-
lář přijímá objednávky na výstavby expo-
zic, dodání výstavářského vybavení, elek-
tro- a vodoinstalační přípojky, stlačený 
vzduch, technické plyny, stožáry, posyp  
drtí, telefony, faxy, úklid, květiny, potraviny,  
fotoslužby, videoslužby, individuální ostrahu 
expozic, dodatečný prodej průkazů, parková-
ní a vjezdů do areálu výstaviště. 
Průkazy, doklady pro parkování a vjezdy,  
které Vám nebylo možné zaslat poštou, jsou 
připraveny v pavilonu p, dv. č. 122. Tam 
můžete dokoupit další průkazy a parkovací  
a vjezdové doklady.

správce výstavní plochy zajišťuje služby 
spojené s provozem pavilonů a ploch. Povoluje 
zahájení montážních prací na výstavní ploše, 
po skončení akce přebírá vyklizenou výstavní 
plochu od vystavovatele nebo montážní firmy.

technik produkce řídí a koordinuje výstavbu 
expozic, dodání výstavářského vybavení.

kontaktní osoby viz kontakty.

2. bUsiness Centre 
pavilon p – centrum bezplatných služeb pro 
odborné návštěvníky a vystavovatele zajiš-
ťuje zprostředkování kontaktu návštěvníka  
s vystavovatelem, aktuální veletržní informace, 
informace o dalších veletrzích a produktech, 
kancelářské služby (PC, FAX, Internet), asistenční 
služby, místo pro obchodní setkání a výměnu 
informací, 
tel.: 541 152 717, 715 
fax: 543 211 740, e-mail: visitor@bvv.cz 
– provozní doba shodná s provozní dobou veletrhu. 

 
 DALšÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. bankoVní slUžby, směnárna
Vnitropodniková banka a.s. Veletrhy brno
– přízemí Administrativní budovy BVV
tel.: 541 153 230, 541 153 184 
fax: 541 152 995
– platby faktur v hotovosti, platby kredit-
ními kartami VISA, AMERICAN EXPRESS, 
EuROCARD–MASTERCARD, příjem cestovních 
šeků, výplaty v hotovosti na karty VISA, 
EuROCARD–MASTERCARD, směna valut
pracovní doba: 
23. 5. 2011 . . . . . . . . . .  9.00–12.30 hod
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.30–17.00 hod
24.–26. 5. 2011  . . . . . .  9.00–12.30 hod
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.30–15.00 hod

pobočka čsob, a.s., brno 
foyer pavilonu E, tel.: 541 159 725–8
– banka poskytuje veškeré bankovní služby
pracovní doba u přepážek
pondělí 9.00–12.30, 13.30–17.00
úterý 9.00–12.30, 13.30–17.00
středa 8.00–12.30, 13.30–18.00
čtvrtek 9.00–12.30, 13.30–17.00
pátek 9.00–12.30, 13.30–15.00
Umístění bankomatů v areálu Veletrhy brno, 
a.s.: – bankomat čsob, a.s. 
u vstupu do pavilonu E – platební karty 
EuROCARD–MASTERCARD, VISA
– bankomat UniCredit bank, a.s.
vstupní hala pavilonu P – platební karty 
EuROCARD–MASTERCARD, VISA
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