
Vážení vystavovatelé, 
úvodem si Vás dovolujeme upozornit na nejdůležitější pravidla při přípravě 
15. ročníku akce PPM Brno Quilt Show (montáži), v době jejího konání a při 
likvidaci expozic (demontáži).  
Prosíme Vás, abyste se v zájmu plynulého a oboustranně příjemného průběhu 
všech tří výše uvedených etap důkladně seznámili s Technicko – bezpečnostní-
mi předpisy (dále jen TBP), které jsou uvedeny na samostatné příloze na webu 
výstavy PPM Brno quilt Show www.ppmbrno.cz.  
 
 Vjezd do areálu výstaviště – pouze bránou č. 4, v rámci stanovené provozní 
doby. Řidiči jsou povinni respektovat pokyny strážní služby. Všechna vozidla 
musí v areálu výstaviště dodržovat dopravní značení a po skončení denní 
provozní doby uvedené v těchto organizačních pokynech, opustit areál 
výstaviště. Porušení je pokutováno částkou 5 000,- Kč. Parkování vozidel v 
areálu výstaviště během noci je nepřípustné. Vjezd vozidel do pavilonu je 
zakázán. 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 Veletrhy Brno a. s. 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 Veletrhů Brno, a. s., 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. 

 Únikové cesty, požární hydranty, hasicí přístroje a zařízení PO musí zůstat 
volné a přístupné. Montovaným a demontovaným materiálem, obaly a 
exponáty nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace mezi 
expozicemi. Ve výstavní hale je povoleno provádět pouze montážní práce. 
Vyrábět prvky k montáži, provádět plošné nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat 
ostatní vystavovatele je ve výstavní hale zakázáno a bude sankčně 
postihováno. 

 Recepce a cocktaily v expozicích je možné pořádat pouze v průběhu akce    v 
rámci denní provozní doby pavilonu, viz tabulka Rekapitulace důležitých 
termínů. 

 Akustické reklamní prostředky a hudební reprodukce jsou dovoleny, pokud 
neobtěžují sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje na hranici stánku 70 dB. 
Veletrhy Brno, a. s. mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení. 
K hudební produkci na expozici má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě 
souhlasu Veletrhů Brno, a. s. i souhlas příslušného kolektivního správce 
autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, v platném znění. 

 Hromadné rozdávání reklamních tiskovin nebo jejich shazování nad 
výstavištěm z objednaných letadel či balonů není bez předchozího souhlasu 
Veletrhy Brno, a. s. dovoleno. Své výrobky a služby jste oprávněni propagovat 
pouze ve vlastní expozici. Zvýšené náklady na zajištění úklidu ploch budou 
příslušnému vystavovateli vyúčtovány.  

 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. 

 Likvidace odpadu. Odpad vzniklý při demontáži expozice si je povinen 
vystavovatel nebo jím pověřený realizátor odvézt z areálu Veletrhy Brno, a.s. 
na své náklady. (Podrobnosti viz část MONTÁŽ VÝSTAVY A DEMONTÁŽ VÝSTAVY 
část 2.). V případě většího množství odpadu Vám na požádání zajistí správce 
pavilonu příslušný kontejner. 

 Doporučujeme Vám pojištění Vašich materiálů na Vaši expozici pro případ 
jejich poškození nebo ztráty, případně individuální ostrahu expozice (viz část 
Další důležité informace). Veletržní správa za tyto škody neodpovídá.  

Přejeme Vám příjemný pobyt a úspěšná obchodní jednání. 

 

Ing. Martin Škarka 

Ředitel projektu PPM Brno Quilt Show 
Veletrhy Brno, a. s.  

 

 

 

 

 

 

15. mezinárodní 
textilní výstava 

 
 

 Výstaviště Brno 

  21. – 23. 4. 2023 

 

 

INSTRUKCE PRO 
VYSTAVOVATELE:   
PRO MONTÁŽ, PRŮBĚH 
A DEMONTÁŽ AKCE 
(důležité informace pro vystavovatele 
a montážní firmy) 
 

Žádáme vystavovatele, kteří si neobjednali 
výstavbu své expozice u Veletrhů Brno a. s., 
aby předali kopii těchto pokynů své 
výstavářské firmě. 

 

 

 

 

 

 

 



MONTÁŽ VÝSTAVY 

1. PROVOZNÍ DOBA 
19. - 20. 4. 2023 7:00 – 19:00  
21. 4. 2023  7:00 – 12:00  

Po tuto dobu je zajištěn přívod montážního el. proudu. 
Montážní práce je nutné ukončit 21.4.2023 nejpozději 
ve 12.00 h. 
  

2. VSTUP A VJEZD DO AREÁLU  
Vstup do areálu na základě: 
 Průkaz pro montáž a demontáž 
→ ke stažení zde: https://ikancelar.bvv.cz  
→ 2 ks zdarma, další zpoplat. 150 Kč vč. DPH/ks. 

 Vstupní průkaz 
→ ke stažení zde: https://ikancelar.bvv.cz  
→ zdarma dle velikosti výstavní plochy, další 
zpoplat. 150 Kč vč. DPH/ks. 

Vjezd vozidel do areálu na základě: 
 průkaz pro montáž a demontáž 
 volný vjezd (1.500,- Kč bez DPH/celou akci) 
 21.4.2023 pouze na kauci Kč 1.000,-/max. 4 hod., 

od 7:00 do 13:00 hod. Po 13:00 kauce propadá. 
Neplatí pro držitele Volného vjezdu. 

 

3. VÝSTAVBA EXPOZIC 
Oficiálním kontraktorem pro výstavbu expozic  
na PPM Brno Quilt Show je Veletrhy Brno, a. s., Ing. 
Michal Švehla (msvehla@bvv.cz, tel.: 54115 2590). 
Při kolaudaci expozic jsou vystavovatelé povinni 
umožnit členům kolaudační komise prohlídku expozice. 
Ponechání jakéhokoliv materiálu na komunikacích nebo 
na plochách za výstavními expozicemi má povahu 
odpadu, který bude v době úklidu po montáži, před  
zahájením výstavy, odvezen a fyzicky zlikvidován. 
 

PRŮBĚH VÝSTAVY 

1. PROVOZNÍ DOBA (pro vystavovatele a 
prodejce) 
21. 4. 2023  12:00 – 20:00  
22. 4. 2023  08:00 – 19:00 
23. 4. 2023  08:00 – 16:30 

2. PROVOZNÍ DOBA (pro návštěvníky) 
21. 4. 2023  12:00 – 19:00 
22. 4. 2023  09:00 – 18:00  
23. 4. 2023  09:00 – 16:30 

  

3. VSTUP A VJEZD DO AREÁLU  
Vstup do areálu na základě: 
 vstupní průkaz 
→ ke stažení zde: https://ikancelar.bvv.cz  
→ zdarma dle velikosti výstavní plochy, další 
zpoplat. 150 Kč vč. DPH/ks. 

Vjezd vozidel do areálu na základě: 
 volný vjezd (1.500,- Kč bez DPH/celou akci) 
 kauce Kč 1.000,-/max. 1 hod. od 8:00 do 11:00 

hod. Při nedodržení časového intervalu kauce 
propadá v plné výši. 

 
 

4. PARKOVÁNÍ 
 garáže EXPOPARKING naproti pav. E  

(1.000,- Kč bez DPH/celou akci) nebo jednorázově 
přímo v objektu. 

 
Provozovatel parkoviště nezodpovídá za zničení, 
poškození nebo odcizení odstaveného vozidla ani za věci 
v něm uložené. V případě zjištění vzniku škody je nutno 
neprodleně vyrozumět Polici ČR na tel.: 543 212 919. 

DEMONTÁŽ VÝSTAVY 

1. PROVOZNÍ DOBA  
23. 4. 2023  16:30 – 24:00  
24. 4. 2023  07:00 – 18:00 

24. 4. 2023 do 18:00 hod. musí být bezpodmínečně 
ukončena demontáž. V případě nedodržení časového 
termínu se vystavovatel vystavuje sankci v částce 
5.000,- Kč za každou započatou hodinu.  
 

2. VSTUP A VJEZD DO AREÁLU 
Vstup i vjezd do areálu na základě: 
 vstupní průkaz 
 průkaz pro montáž a demontáž 
 dne 23.4.2023 vjezd vozidel od 16:30 hod. 

 

3. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE EXPOZIC 
Veškeré technické přívody budou ze strany společnosti 
Veletrhy Brno odpojeny v 17:00 hod.   
Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu 
demontáže průjezdné. 

Ponechání jakéhokoliv materiálu na výstavních plochách 
má povahu odpadu a ten bude po termínu skončení 
demontáže fyzicky zlikvidován. Za případné škody 
Veletrhy Brno, a. s. neručí.  

  

SERVIS PRO VYSTAVOVATELE               
 

ORGANIZÁTOR VÝSTAVY 
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno                                            
Ředitel projektu: 
Ing. Martin Škarka 
tel.: 541 152 587, e-mail: mskarka@bvv.cz 
 
Manažer projektu: 
Ing. Jarmila Navrátilová 
tel.: 724 056 241, e-mail: jnavratilova@bvv.cz 
Irena Klugarová 
tel.: 606 763 596, e-mail: iklugarova@bvv.cz 
Denisa Kachlířová 
tel.: 725 195 095, e-mail: dkachlirova@bvv.cz 
 
CENTRÁLNÍ SERVIS PRO VYSTAVOVATELE  
PAV. E, 1. patro, sál S1 
 

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ 

1. LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 
Lékařská pohotovostní služba – Ponávka 6 (vstup přes 
Úrazovou nemocnici), tel.: +420 545 538 538 

2. POLICIE  
Služebna na ul. Rybářská 17, 603 00 Brno 
telefon: +420 974 626 481 

3. HASIČI 
Objekt u 5. brány, tel.:  +420 541 152 200 

4. BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK, HAVARIJNÍ 
SLUŽBA 

V případě úrazu či jiné mimořádné události v areálu 
Veletrhy Brno, a.s. uvědomí každý ihned ostrahu areálu 

na hlavní vrátnici, tel.: +420 541 153 383. 
Havarijní služba správy areálu, tel: +420 541 158 888. 
 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE 

1. ZAPŮJČENÍ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ 
 stanoviště pav. E, pod eskalátory, 
 zapůjčení oproti kauci 500,- Kč/1 hod., následně 

kauce propadá, 
 20. 4. 10:00-18:00 

21. 4. 7:00-11:00  
23. 4. 16:30-21:30 

2. BANKOVNÍ SLUŽBY, SMĚNÁRNA 
 Bankomat ČSOB a.s. ve foyer pav. E - platební karty 

EC/MC, VISA;   
 

3. POJIŠTĚNÍ 
 RENOMIA a.s., Jiří Jílek, tel.: +420 603 217 463, 

e-mail: jiri.jilek@renomia.cz 
Pojištění lze sjednat elektronicky. 

Pojištění exponátů, pojištění odpovědnosti z provozu 
expozice, pojištění přepravy, připojištění nákladů pro 
případ zrušení výstavy, pojištění stánku, zařízení 
expozice vč. likvidace pojistných událostí. 
 

4. INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHA EXPOZIC  
Lze objednat přes on-line objedn. systém iESO 
https://ikancelar.bvv.cz 
 

5. STRAVOVÁNÍ PRO VYSTAVOVATELE- 
POTRAVINY A NÁPOJE 

Zajištění rautů, občerstvení, potravin, nápojů a 
dodávku teplých jídel na expozice zajistí:  
Rychlík-catering s.r.o. (sídlo pav. A) 
catering@rychlik-catering.cz  
tel.: +420 725 741 082 
Frgál catering s. r. o. (síldo pav. P) 
bvv@frgal-catering.cz 
tel.: +420 724 999 044 
INFINITO catering s.r.o. 
catering@cateringinfinito.cz  
tel.: +420 777 777 819 
 

6. UBYTOVÁNÍ 
Veletrhy Brno, a.s. – Admin. budova BVV, kanc. č. 12 
Miroslav Kožnar, tel. +420 602 594 810 e-mail: 
mkoznar@bvv.cz http://www.bvv.cz/ubytovani 
 

7. CELNÍ A POŠTOVNÍ SLUŽBY              

Veškeré zásilky musí být označeny názvem firmy 
vystavovatele, umístěním v areálu výstaviště a názvem 
akce, na kterou jsou zasílány. Veletrhy Brno, a.s., není 
příjemcem zásilky ani neodpovídá za následky vzniklé 
chybným adresováním zásilek a porušením předpisů o 
dovozu zboží. Celní služby zprostředkují spediční firmy. 

8. ZÁKAZ VSTUPU A VJEZDU 
Vjezd na motocyklech, kolech, koloběžkách, kolečkových 
bruslích, samovyvažovacích vozítkách či skateboardech 
není povolen v průběhu trvání celé akce. Vstup domácích 
zvířat není do areálu povolen v průběhu celé akce. Po 
dobu trvání akce platí Návštěvní řád, Veletrhy Brno, a.s.  
 
 
 
 
 

 

Rekapitulace důležitých termínů: 

PPM Brno Quilt Show                    
pav. E – 1. patro 

19.-20.4.2023 21.4.2023 21.4.2023 22.4.2023 23.4.2023 23.4. 2023 24.4.2023 

Montáž Montáž Akce Akce Akce Demontáž Demontáž 

Provozní doba pro vystavovatele a 
prodejce:  

7:00 – 19:00 7:00 – 12:00 12:00 – 20:00 08:00 – 19:00 8:00 – 16:30 16:30 – 24:00 7:00 - 18:00 

Vstup do areálu výstaviště:  Montážní/ vystavovat. průkaz Vystavovatelský průkaz Montážní/ vystavovat. průkaz 

Vjezd do areálu výstaviště:  
Montážní 

průkaz/volný vjezd 
Montážní 

průkaz/volný 
vjezd/KAUCE 

Volný vjezd  Montážní/ vystavovat. průkaz 
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