
 

INFORMACE O VÝSTAVĚ 
Pokyny pro montáž a demontáž 

 
Otevírací doba pro veřejnost:  26. 8. - 30. 8. 2021 od 9.00 hod – 18.00 hod 
       31. 8. 2021 od 9.00 hod – 17.00 hod 
 

Kontaktní informace 
 

Servis výstavy - technické služby:   číslo kanceláře: 107  vcb@exposale.cz 
+ 420 778 884 977 - přípojky vody, opravy v areálu, připojení internetu,   
půjčovné mobiliáře, květiny, koberce, aj. 
+ 420 778 884 988 - přípojky a případné poruchy elektriky 
+ 420 770 139 794 - vysokozdvižný vozík a jeřáb  
+ 420 777 725 140 - doobjednávky technických služeb a jejich fakturace 

 

Infolinka: + 420 770 165 901  
Informace: o parkování, čase montáží a demontáží, programu, obecné informace 
zivitelka@vcb.cz 
www.zemezivitelka.cz   

 

Obchodní manažeři:  + 420 778 730 587    + 420 778 726 587 
 František Klíma    Martin Průcha 
 klima@vcb.cz    prucha@vcb.cz 
 

 +420 606 044 216 
 Hana Jirků 
 jirku@vcb.cz 
 

Produkční činnost +420 773 796 271    +420 602 470 648 
vystavovatelé: Alžběta Gallo    Martina Vokatá 
 gallo@vcb.cz    vokata@vcb.cz 
 
 + 420 771 121 583 
 Jitka Nouzová 
 nouzova@vcb.cu 

 

Marketing:  + 420 770 143 439 
 Michaela Čeňková 
 cenkova@vcb.cz 
 
 

Otvírací doba pokladny: 24. 8. 2021  7:00 hod – 18:00 hod  
25. 8. 2021 7:00 hod – 20:00 hod 
26. 8. 2021  7:00 hod – 17:00 hod 
27. 8. 2021 7:00 hod – 17:00 hod 
28. 8. 2021 7:30 hod – 9:30 a 15:00 – 17:00 hod  
29. 8. 2021 7:30 hod – 9:30 a 15:00 – 17:00 hod 
30. 8. 2021 7:00 hod – 17:00 hod 
31. 8. 2021 7:00 hod – 17:00 hod 
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Vstupy, parkovací karty, kauce 
 

Služební průkazy, permanentky, parkovací průkazy: 
Služební průkaz opravňuje 1 osobu ke vstupu do areálu Výstaviště v době konání výstavy  
(26. – 31. 8. 2021). Předkládá se na branách Výstaviště při každém vstupu do areálu (načtení QR kódu na 
branách při vstupu i odchodu). Při příjezdu autem bude načten kód mobilní čtečkou.  
 

Pokud vystavovateli nestačí počet vydaných služebních průkazů, objednává pro další vstupy do areálu 
permanentky, které jsou již zpoplatněné. Cena jedné permanentky je 580 Kč vč. DPH. 
 

Vystavovatel, který má do 13. 8. 2021 zaplacený registrační poplatek a výstavní plochu, obdrží předem 
objednané a zaplacené parkovací průkazy, služební průkazy a permanentky poštou před zahájením výstavy. 
Takovému vystavovateli odpadá povinnost vyzvedávat si je v administrativní budově Výstaviště. Vystavovatel, 
který nemá uhrazen registrační poplatek a výstavní plochu, si parkovací průkaz vyzvedne v administrativní 
budově Výstaviště, kanceláři č. 112 (přízemí budovy). Parkovací průkazy je možné dokoupit proti platbě 
(hotovost, platební karta) v pokladně Výstaviště - přízemí administrativní budovy, č. dveří 102. Parkovací průkazy 
budou prodány pouze po předložení vystavovatelských průkazů. 
 

Kauce 
Do areálu je možné vjet během výstavy (26. – 31. 8. 2021) i proti kauci ve výši 2 000 Kč, avšak při dodržení 
následujících časových rozmezí: 
RÁNO: 7:00 – 8:00 > možný vjezd i výjezd; 8:00 – 8:30 > pouze výjezd, Pozor! po 8:30 kauce propadá a není 
vydána zpět. 
VEČER: 18:00 – 20:30 > možný vjezd i výjezd; 20:30 – 21:00 > pouze výjezd, Pozor! po 21:00 kauce propadá a 
není vydána zpět. 
 

MONTÁŽ 
 

OTEVÍRÁNÍ PAVILONŮ: 
20. – 22.8.2021 v 8:00 hod 
23. - 25. 8. v 7:00 hod 
26. 8. (zahájení výstavy) v 6:00 hod 
 

Provoz rampy: 
20. 8. / 8:00 – 15:00 hod 
23. -25. 8. / 7:00 – 16:00 hod, mimo uvedené hodiny po telefonické domluvě na čísle 602 661 847. 
 

V době montáží je vystavovatel nebo realizační firma, která vystavovateli staví stánek, povinna vyzvednout si 
montážní průkazy. Bez nich NENÍ MOŽNÉ VJET DO AREÁLU Výstaviště.  
 

Výdej montážních průkazů: 
1) Hlavní brána č. 1 – vjezdová (Husova 523/30) 20. – 22. 8. / 8:00 – 20:00, 23. 8. – 24. 8. /7:00 – 21:00, 25. 8. / 
7:00 – 22:00 
2) Brána č. 3 – obousměrná (U Výstaviště 486/15) 23. – 24. 8. / 7:00 – 21:00, 25. 8. / 7:00 – 22:00 
3) Brána č. 4 – obousměrná pro vysokou techniku (J. Boreckého) 20. – 22. 8. / 8:00 – 20:00,  
23. – 24. 8. / 7:00 – 21:00, 25. 8. / 7:00 – 22:00 
Průkazy jsou vydávány zdarma a platí po celou dobu montáží (20. – 25. 8.). 
Montážní průkazy jsou vydány vždy 1 osobě, která je přichází vyzvednout na stánek za posádku vozidla, a to 
proti podpisu. Montážní průkaz musí mít v době montáží u sebe každý montážník pohybující se v areálu 
Výstaviště. Osoba, která průkazy vyzvedává, tak na stánku hlásí přesný počet průkazů, které potřebuje. 
Montážní průkaz je nejmenný s volnou plochou pro doplnění názvu vystavovatele a výstavní plochy. Bez 



vyplnění těchto údajů je montážní průkaz neplatný a osoba, která je držitelem nevyplněného průkazu, může 
být vykázána z areálu Výstaviště. 
Průkazy jsou vydány proti nahlášení názvu vystavovatele, výstavní plochy, názvu realizační firmy (pokud si 
vystavovatel nestaví sám), jména osoby přebírající montážní průkazy a telefonního čísla na tuto osobu. 
Spolu s montážními průkazy je vydáván i průkaz typu M, který opravňuje vystavovatele nebo realizační firmu, 
která vystavovateli staví stánek, k parkování v areálu Výstaviště v době montáží (20. – 25. 8. 2021). Průkaz M je 
vydán proti nahlášení SPZ vozidla, jména osoby přebírající montážní průkazy a telefonního čísla na tuto osobu. 
Vjezd do výstavního areálu za účelem montáže ve dnech 20. – 25. 8. 2021 je možný také proti průkazu typu P a 
průkazu typu E. Držitelé průkazu typu P, E a Předvadiště mohou po montáži volně navázat na výhody těchto 
průkazů a v rámci areálu zaparkovat na určené místo. 
POZOR! V areálu není dovoleno nocovat pod pokutou 5 000 Kč. Areál je nutné každý den montáže i demontáže 
opustit nejpozději do 22:00 hodin. Poslední den montáže (25. 8.) musí držitelé Montážního průkazu opustit areál 
Výstaviště nejpozději do 20:00 hod. Prodloužení montáží je zpoplatněné a schvaluje se proti e-mailové žádosti 
odeslané na adresu zivitelka@vcb.cz. Předčasná montáž mimo určené termíny v pavilonech je za 3.500 Kč +DPH 
za den v rozmezí 7:00 až 17:00, od 17:00 částkou 500,- Kč/hod + DPH. Předčasná montáž na venkovních 
plochách je zpoplatněna částkou 300,- Kč/hod + DPH.  
Montážní průkazy i průkaz typu M je nezbytné po montáži odevzdat na bráně, kterou bude vyjížděno pod 
pokutou ve výši 5 000 Kč. 
KAŽDÝ PRŮKAZ TYPU M – MUSÍ BÝT UMÍSTĚN ZA PŘEDNÍM SKLEM VOZIDLA A MUSÍ OBSAHOVAT SPZ 
A TELEFONNÍ ČÍSLO ŘIDIČE. 
 
DEMONTÁŽ 
 

ZAVÍRÁNÍ PAVILONŮ:  
31. 8. v 22:00 hod. 
1. - 2. 9. v 18:00 hod. 
 

Žádáme všechny vystavovatele, aby upozornili své dopravce, že do areálu nebudou vpuštěna žádná vozidla na 
demontáž před stanovenou hodinou a aby tato vozidla neparkovala a neblokovala brány. 
Demontovaným materiálem, exponáty a obaly nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace. 
Únikové cesty musí zůstat volné. Jejich případné odstranění bude účtováno k tíži vystavovatele. 
Před odjezdem z Výstaviště je vystavovatel povinen vrátit veškeré předměty, prodlužovací el. kabely a klíče 
zapůjčené Výstavištěm České Budějovice a.s. a Exposale CZ s.r.o. Nevrácené předměty budou vystavovateli 
naúčtovány v plné míře. 

 
Sektoroví pracovníci 
Sektoroví pracovníci zodpovídají za řádný chod svěřeného úseku a reagují pružně na potřeby vystavovatelů 
daného sektoru. Jsou pověřeni okamžitým udělením pokuty ve výši 5 000 Kč v situaci, kdy vystavovatel ukončí 
provoz svého stánku a odjede před ukončením výstavy, tj. dříve než 31. 8. v 17:00 hodin.  
 

Služby – Výstaviště Č. B. 
 

Doobjednání služeb  
Veškeré služby poskytované Výstavištěm - internet, úklid, catering, hostesky, ochranná služba, fotograf - je 
možné doobjednat od 13. 8. do 19. 8. 2021 s 50% přirážkou. Objednání probíhá prostřednictvím příslušného 
objednávkového formuláře, který je zaslán na e-mail nouzova@vcb.cz).  
 

 
 
 
 
 



Technické služby – Exposale CZ s.r.o. 
 

Doobjednání technických služeb  
Veškeré technické služby (elektroinstalace, voda, jeřáb, vysokozdvih, mobiliář, koberec, květiny, audio technika) 
je možné při montáži a během konání veletrhu doobjednat osobně v kanceláři Exposale v administrativní budově 
VCB (přízemí, č. kanceláře 107), e-mailem: vcb@exposale.cz nebo telefonicky +420 777 725 140.  
Na tyto objednávky bude uplatňován příplatek ve výši 100 % původní částky a budou hrazeny na místě buď 
kreditní kartou anebo v hotovosti.  
Doobjednávky se budou vyřizovat postupně dle data přijetí, dle volných kapacit a skladových zásob. 
Příslušný objednávkový formulář technických služeb je ke stažení na webových stránkách www.zemezivitelka.cz 
 

Likvidace odpadů 
Je zakázáno do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevek vylévat zbytky látek, které by znečišťovaly nebo jinak 
ohrožovaly životní prostředí. Takové látky musí vystavovatel odvézt a zlikvidovat na svoje náklady. Jedlé 
potravinářské oleje a tuky kategorie č. 200125 jsou likvidovány po dohodě s Pořadatelem. Veškerý odpad, jehož 
je vystavovatel původcem (obaly, montážní materiál, předváděcí vzorky aj.), je vystavovatel povinen na vlastní 
náklady odstranit. 
Při porušení těchto podmínek bude vystavovateli účtována sankce ve výši 10 000 Kč, a to i opakovaně, pokud do 
60 minut od vyzvání nedojde k nápravě. Při opakovaném porušení či nezjednané nápravě bude vystavovatel bez 
náhrady vyloučen z výstavy, případně z dalších výstav. 
 
Před nástupem na výstavní plochu musí mít vystavovatel zaplacené veškeré služby ve výši 100 %. 
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