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POŘADATEL VELETRHU  Veletrhy Brno, a.s. 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Název akce:   MOTOSALON 2019 
Typ akce:   veletrh motocyklů, čtyřkolek, oblečení a příslušenství 
Místo konání:             PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha - Letňany  
Web:    www.bvv.cz/motosalon 
Termín konání:   28. 2. – 3. 3. 2019  (čtvrtek - neděle) 
Otevírací doba:    Čtvrtek     9,30 – 12 hod. odborný a novinářský den,  
       12,00 - 19,00 hod. pro veřejnost 
       13,00 - slavnostní zahájení na pódiu v hale 5 
    Pátek, sobota   9,30 – 19,00 hod. 
    Neděle   9,30 – 17 hod. 
Vstupné: 

Základní vstupenka             200,-- Kč   
Základní vstupenka v sobotu 2. 3.   250,-- Kč  
Rodinná vstupenka     500,-- Kč  
Rodinná vstupenka v sobotu 2. 3.    600,-- Kč  
 
Zlevněná vstupenka            180,-- Kč  

 Online předprodej, děti 6 – 15 let, studenti po předložení průkazu o studiu, senioři od 60 let věku, držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P 

 

 
KONTAKTY 
Pořadatel veletrhu:  Veletrhy Brno, a.s., zastoupení Praha, Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 
Manažer projektu:  Ing. Jana Kornetová 724 841 697 jkornetova@bvv.cz 
Public relations:  Mgr. Dita Brančíková 606 758 591 dbrancikova@bvv.cz 
Realizace stánků do 25 m2: Ing. Martin Mikša 602 584 379  mmiksa@bvv.cz 
Technická realizace atypy: Robert Grof  606 738 221 rgrof@bvv.cz 
Doprovodný program:  Petr Kudýn   604 902 308    kudyn.petr@email.cz 
Anketa Motocykl roku:  Jana Machulová  724 337 464 jmachulova@bvv.cz 
Vedoucí manažer projektu: Ing. Miloň Mlčák 602 750 265 mmlcak@bvv.cz 
  
 
DŮLEŽITÉ: Žádáme vystavovatele, kteří si neobjednali výstavbu své expozice u Veletrhy Brno, a.s. – 
realizace expozic a servis, aby postoupili tyto pokyny své výstavářské firmě. 

 

mailto:dbrancikova@bvv.cz
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TERMINÁŘ přípravy a realizace akce 
 
Cena objednaných služeb dle objednávek s kódy C010, C030, C040, C080, C100(technické přívody) a D085 
(zavěšování) a B010, B020, B030 (nábytek) bude při objednání po závazném termínu navýšena o 30 %. 
Po zahájení termínu montáže (od 25. 2.) je k cenám objednávek s kódy C010, C030, C040, C080, C100 
(technické přívody) účtován příplatek ve výši 50 %, zavěšování již objednat nelze. Ceny služeb (kromě 
technických přívodů) se při pozdním objednání řídí podmínkami uvedenými v příslušné objednávce 
Objednávkového bloku. 
Upozornění: vytváření vlastních wifi sítí v rámci expozic možné jen po domluvě s organizátorem! 
 
Přehled cenin: 
Volný vjezd do areálu  1 500 Kč (bez DPH) 
Vystavovatelský průkaz navíc    250 Kč (vč. DPH) 
Montážní průkaz     150 Kč (vč. DPH) 
Firemní pozvánky 100, 90, 70 Kč (vč. DPH) dle počtu skutečně využitých (do 100; 101 – 

250; více než 251 ks) 
 

NEŽ SE VYDÁTE VYSTAVOVAT, nezapomeňte prosím: 

TERMÍN OBSAH ČINNOSTI KONTAKT   
TELEFON 
(+420) 

E-MAIL 

průběžně 
Zasílat informace o novinkách, 
exponátech pro web, FB, tisk  

Dita Brančíková  606 758 591 dbrancikova@bvv.cz 

1. 2. 
2019   

Objednat výstavbu stánku, nábytek, 
zvláštní vybavení expozice  

Robert Grof (atypy)/ 
Martin Mikša (do 
25m2) 

606 738 221 
 
606 584 379 

rgrof@bvv.cz 
 
mmiksa@bvv.cz 

8. 2. 
2019  

Objednat TECHNICKÉ PŘÍVODY, 
služby, vybavení, průkazy, vjezdy 

Zuzana Mrňová  725 865 704  zmrnova@bvv.cz 

15. 2. 
2019  

Objednat veletržní reklamu, 
distribuční službu (tiskoviny na 
stánky, povolení k vlastní distribuci)  

Ivan Zahradníček  724 130 651  izahradnicek@bvv.cz 

11. 2. 
2019  

Zaslat žádost o schválení expozice Věra Staneva  541 152 607  vstaneva@bvv.cz 

 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM VELETRHU – PŘEHLED 

ČINNOST DEN DATUM HODINA MÍSTO 

Registrace, 
vjezdové montážní karty 

Pondělí 
Úterý 
Středa 

 25. 2. 
 26. 2. 
 27. 2. 

 8 – 18 
 8 – 18 
 8 - 18 

Registrace 
Vstupní hala I 

Platby v hotovosti, kartou 
(doplatky, doobjednávky) 

Pondělí 
Úterý 
Středa 

 25. 2. 
 26. 2. 
 27. 2. 

  
 9 – 18 
 

Registrace VHI 
Kancelář organizátora 

Montáž (realizační firmy) 
Pondělí 
Úterý 
Středa 

 25. 2. 
 26. 2. 
 27. 2. 

 8 - 22 
 8 – 22 
 8 - 20 

V úterý 26. 2. na požádání 
možno montáž prodloužit 

Předání stánků BVV Středa  27. 2.  Od 8 h Na ploše 

Návoz a instalace exponátů Středa  27. 2.  8 – 20 

Poslední kauce na vjezd se 
vydává v 19 hod. Instalace 
exponátů na expozici po 18. 
hod. mimo prostor halových 
uliček! 

Pojištění 
Středa 
Čtvrtek 

  27. 2. 
  28. 2. 

12 – 18 
 9 - 12 

Registrace, VHI 

Demontáž 
Neděle 
Pondělí 

 3. 3. 
 6. 3. 

17 - 24 
 0 - 10 

nonstop 

* Uzavírání hal ve dnech výstavy: Veškeré  boční dveře výstavních hal budou postupně uzavírány 30 minut 
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před odchodem vystavovatelů každý den konání akce, kromě závěrečného dne výstavy. Hlavní čelní vchody do 
hal a vstupy do areálu budou uzavřeny každý den konání akce po vytlačení návštěvníků a vystavovatelů, kromě 
závěrečného dne výstavy. 

 
1. REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ 

Registrace vystavovatelů v kanceláři BVV ve vstupní hale I 

 pondělí  25. 2.  od 8 do 18 hodin (Registrace ve vstupní hale I)  

 úterý    26. 2.  od 8 do 18 hodin  

           středa   27. 2.   od 8 do 16 hodin 

V případě, že budete mít v pořádku veškeré platby, při registraci obdržíte: 

1) Montážní vjezdové karty a Montážní průkazy* platné po dobu montáže a demontáže  

2) Vystavovatelské vstupní průkazy* platné po dobu veletrhu  

3) Objednané volné vjezdy* na celou dobu výstavy (dokoupení na místě je možné jen v omezeném 
množství). Karta umožňuje parkování v areálu PVA ve dnech akce a hodinách pro vystavovatele.  

Bez vystavovatelského či montážního průkazu nebude žádná osoba vpuštěna na výstavní plochu!!! 

*Pokud jste je již neobdrželi předem poštou. 

 
2. PLATBY FAKTUR, DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY 
 
Veškeré vystavené faktury musí být uhrazeny před akcí! Pouze těm vystavovatelům, kteří mají 
uhrazené faktury (alespoň do 2 týdnů před počátkem montáže), mohou být ceniny zaslány předem 
poštou (vystavovatelské a montážní průkazy, volné vjezdy). 
K registraci si s sebou, prosíme, přineste kopie dokladů o uhrazení (výpis z účtu).  V případě, že si 
realizaci stánku zajišťujete prostřednictvím jiné firmy, prosíme, aby tato firma předložila u registrace 
kopie uvedených dokladů. Pokud faktura nebyla zaplacena, je vystavovatel povinen uhradit fakturu 
v hotovosti nebo kartou dříve, než se zaregistruje, ve dnech 25. 2. – 27. 2. nejpozději do 18. hodiny 
na registraci Organizátora. V případě neuhrazení faktur nebude umožněna realizace stánku. 
Dodatečné objednávky realizované přímo na PVA EXPO PRAHA (+ 50% příplatek) bude nutno uhradit na 
registraci. 
 
3. ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE 
 
MONTÁŽ 
Montáž vlastních realizací stánků probíhá: 
pondělí  25. 2.   8 - 22 hod. 
úterý   26. 2.            8 - 22 hod. na požádání během pondělí možno prodloužit na nonstop 
středa  27. 2.  8 - 20 hod. Kauce na 3 hodiny 1 000,- Kč (poslední vjezd v 19 hod.)  
 
Stánky realizované BVV budou k dispozici vystavovatelům k převzetí a instalaci exponátů na základě 
předávacího protokolu: 
středa  27. 2.   od 8 hod. 
 
Ve středu 27. 2. je třeba dokončit návoz exponátů do 19 hodin, kdy se vydává poslední kauce, aby mohl 
být proveden závěrečný úklid hal. Uličky musí po 18. hodině zůstat volné, nezastavěné. V nejnutnějších 
případech, po předchozí domluvě, může na expozicích probíhat instalace exponátů až do 22 hod. 
 
Upozornění! Realizační firmy mají ve výstavních prostorách zákaz řezání, broušení dřevotřískových a 
podobných materiálů a jiných přípravných činností znečišťujících plochu! Při instalaci koberců Vás 
žádáme o použití papírové krycí pásky pod oboustrannou lepenku z důvodu snadného odstranění. Pokud 
na podlaze zůstanou stopy po lepicí pásce, budou Vám náklady na její odstranění fakturovány. Kontrola 
halmistrů PVA je přísná a nekompromisní! 
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VÝSTAVA 
čtvrtek  28. 2.  9,30 – 19,00 hod. (veřejnost)  8,00 – 20,00 hod. (pro vystavovatele) 
pátek   1. 3 9,30 - 19,00  hod. (veřejnost)  8,30 -  20,00  hod. (pro vystavovatele) 
sobota  2. 3. 9,30 - 19,00  hod. (veřejnost)  8,30  - 19,45 hod. (pro vystavovatele) 
neděle  3. 3. 9,30 - 17 hod. (veřejnost)  8,30  - 17 hod. (pro vystavovatele) 

 
 

DEMONTÁŽ 
neděle  3. 3.     17 - 24 hod. nonstop 
pondělí  4. 3.     00 - 10 hod. 
 
Prosíme všechny vystavovatele, aby své zařízení a exponáty odvezli z expozic dne 3. 3. po 17. hodině. 
Zabráníte tím případným ztrátám a umožníte včasnou demontáž stánků! Po 18. hodině může být stánek 
demontován, aniž bychom odpovídali za poškození či případnou ztrátu exponátů na ploše. Všechny 
expozice musí být demontované a odvezené do pondělí 4. 3. do 10 hodin. Při nedodržení stanoveného 
termínu Vám bude přeúčtováno penále stanovené pronajímatelem hal (PVA EXPO PRAHA).   
 
4. PARKOVÁNÍ VOZIDEL V AREÁLU  
 
Parkování osobních vozidel je povoleno jen na základě vjezdové karty (volného vjezdu) - možno objednat 
předem v ESO objednávkovém bloku u organizátora akce. Parkovací karta je určena pouze pro denní 
parkování během doby otevření veletrhu pro vystavovatele (viz bod 3.). Noční parkování vystavovatelů 
je v areálu zakázáno! Auta či přívěsy vystavovatelů, která zůstanou zaparkovaná v areálu přes noc, 
budou na náklady vystavovatele odtažena. 
Parkovací plochy: a) podél haly 3 a 4 (blíže k mimoareálovému parkovišti),  
   b) mezi halou 2, 5 a halou 1.  
Parkování ve vnitřní uličce mezi halami 2 a 3, resp. 5 a 4 není dovoleno kvůli procházejícím 
návštěvníkům. 
 
5. HALMISTŘI 

 
V každé výstavní hale (4, 3 a 2, 5) se nachází stanoviště halmistra. Halmistr pomáhá vystavovatelům při 
orientaci v hale, poskytuje informace pro montážníky stánků a vystavovatelů akce, předává technické 
přívody, kontroluje likvidaci odpadu, dbá na dodržování technických uliček a zázemí atp. 

Kontakty:   Halmistr Hala 2  +420 702 150 162 
   Halmistr Hala 3  +420 702 150 163 

   Halmistr Hala 4  +420 702 150 164 
   Halmistr Hala 5  +420 702 150 165 
 
 

6. LIKVIDACE ODPADU 
 
Kontejnery na odpad, které jsou umístěny u bočních návozových vrat jsou určeny pouze pro běžný odpad! 
Objemný odpad (koberce, velké krabice od strojů, dřevotřískové desky, apod.) jsou vystavovatelé/ 
realizační firmy povinni odvézt na vlastní náklady. Kontejner lze u BVV/halmistra objednat. 
 
7. OCHRANA MAJETKU 
 
Po uzavření výstavních prostor, v době konání výstavy po 20. hod., v době montáže po 22. hod., je 
prostor výstavy kontrolován bezpečnostní službou. Organizátor neručí za škody zaviněné třetí osobou v 
době konání veletrhu, jeho montáže a demontáže, proto doporučujeme vystavovatelům zajistit ochranu 
svého majetku běžnými prostředky a pojistnou smlouvou (viz bod 8.). Pro větší bezpečí vašich expozic a 
exponátů je možné objednat přes ESO Objednávkový blok individuální ostrahu stánku. 
 
8. POJIŠTĚNÍ PRO VYSTAVOVATELE 
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Zajišťuje RENOMIA, a.s. - pojištění exponátů, odpovědnosti z provozu expozice, pojištění přepravy, 
pojištění stánku, zařízení expozice… 
Kontaktní osoba:  
Martina Hrubanová, tel.: 724 973 501, e-mail: martina.hrubanova@renomia.cz 
 
Pojištění je možno uzavřít předem, nebo na registraci BVV ve Vstupní hale I, kde bude p. Hrubanová 
přítomna ve středu 27. 2. mezi 12 - 18 hod. a ve čtvrtek 28. 2. mezi 9 – 12 hod. K pojištění je potřeba 
seznam exponátů a výpis z obchodního rejstříku. Platba se provádí v hotovosti. 
 
9. STRAVOVACÍ SLUŽBY 

 
VH I –  1x restaurační provoz, 1x kavárna 
VH II – 1x restaurační provoz, 1x kavárna 

Přední gastrozóna mezi halami – všechny stánky s občerstvením 

Café stánek v každé z hal - 4, 3 a 2, 5 
 

Stones Catering – objednávky na stánky 
     Karolína Čiháková, tel. 773 635 856, e-mail: karolina@stonescatering.cz 
 

10. SPEDICE – nakládka, vykládka, uskladnění 

 CENTRUMSPED - Filip Červený - +420 602 501 381, cerveny@centrumsped.cz 
 
 

11. OŠETŘOVNA 

 První pomoc se nachází ve vstupní hale I v prostoru Registrace a kanceláří Organizačního týmu 
BVV. Tým First Help má stánek u pódia v hale 5. 

  
12. PARKOVÁNÍ 

 Parkování vně areálu – 150 Kč na den 

 Je možné využít i záchytná parkoviště P+R u metra Letňany v návaznosti na Pražskou 
integrovanou dopravu. 

 Parkování motocyklů a čtyřkolek zdarma za vjezdovou bránou 1. 
 

13. DALŠÍ SLUŽBY 

 Wi-Fi zdarma – k dispozici ve Vstupní hale I a Vstupní hale II  
 

 Kopírování a skenování je možné za poplatek ve Vstupní hale I : 

- CREATIV EXPO, s.r.o. - tel.: 608 849 997, e-mail: grafika@creativsro.cz 
 

 Bankomat naleznete ve Vstupní hale I u průchodu do haly 2 a ve Vstupní hale II u vstupu od 
parkoviště 

 

14. DOPRAVA DO PVA EXPO PRAHA 

Adresa výstaviště: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany 
GPS: 50°7'41.662"N, 14°30'51.679"E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cerveny@centrumsped.cz
http://www.tsk-praha.cz/web/doprava/parkovisteprstav/prmapa/$pr+parkoviste+mapa
mailto:grafika@creativsro.cz
http://www.mapy.cz/s/52gK
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Plánek výstaviště PVA EXPO PRAHA: 

 

MHD 

 metro trasa C – stanice Letňany + pěšky cca 5 min. 

 veletržní linka 758 

Pro dopravu do PVA slouží i pravidelné linky MHD do autobusové zastávky:  

 Výstaviště Letňany 

 Letňany (metro C)  

 Bus 110 - Teplárna Třeboradice – Dolní Počernice 

 Bus 140 - Palmovka – Čakovice - Miškovice 

 Bus 158 – Letňany – Čakovice - Třeboradice 

 Bus 195 - Krausova- Jesenická 

 Bus 201 - Nádraží Holešovice – Černý Most 

 Bus 269 - Obchodní centrum Čakovice – Ve Žlíbku - Nádraží Uhříněves 

Noční autobusy 

 Bus 511 - Čakovice - Nádraží Hostivař 

 Bus 513 - Palmovka - Vinoř 

 Bus 603 - Palmovka - Brandýs n.L.-St. Bolestav, aut. st. 

 

Trasy MHD, ceník jízdného a jízdní řády naleznete na http://www.dpp.cz.  

 

http://spojeni.dpp.cz/StationInfo.aspx?p=CpoRSkz0hbjBKD2.dvHLhZpblzpO2jmF.7x3CtXOGHj71QlXh7oROA--
http://spojeni.dpp.cz/StationInfo.aspx?p=LyP.bm2KPu4DGleov3QEwOsgIGgZ.lnw
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineDetail.aspx?l=110
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineDetail.aspx?l=140
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineDetail.aspx?l=158
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineDetail.aspx?l=195
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineDetail.aspx?l=201
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineDetail.aspx?l=269
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/511/20160827/511_(405_2)T.pdf
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineDetail.aspx?l=511
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/513/20160806/513_(405_1)T.pdf
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/603/20161211c/603_(405_1)Tc.pdf

