
Logistika při veletrhu ceramitec 2018 
 
Pro optimální realizaci logistiky během veletrhu ceramitec 2018 je doprava pro výstavbu (6.–9. dubna 2018) a pro 
sobotní demontáž (14. dubna 2018) prováděna přes registraci nákladních vozidel a přes centrální kauční 
pokladnu. Při tom je nutné dodržovat následující postup: 
 
 
Vozidla o celkové délce větší než 8 metrů: 
 
Vozidla o celkové délce větší než 8 metrů přijedou nejprve do místa registrace nákladních vozidel na ploše P1 
Nord. Příjezd probíhá přes bránu 11a.  
 
Na registračním místě proběhne registrace řidiče i vozidla a je zaznamenáno číslo mobilního telefonu řidiče. 
Jakmile je na požadovaném nákladovém dvoře dostatek místa, obdrží řidič SMS zprávu, která jej vyzve, aby vjel 
do areálu.  
 
Při výjezdu z registračního místa je třeba zaplatit kauci ve výši 100 eur v hotovosti (kauce bude vrácena při 
včasném odjezdu do čtyř hodin u výjezdní brány). Potom je možné vjet do areálu přes bránu uvedenou v SMS 
zprávě ve směru do cílového nákladového dvora.  
 
 
Vozidla o celkové délce menší než 8 metrů: 
 
Vozidla o celkové délce menší než 8 metrů přijedou nejprve k centrální kauční pokladně na ploše P7/P8. Příjezd 
probíhá přes bránu 13.  
 
Na kauční pokladně je nutné zaplatit kauci ve výši 100 eur v hotovosti. Vrácení kauce je vázáno na včasný výjezd 
v rámci povoleného časového rozpětí. Toto časové rozpětí závisí na třídě vozidla: Osobní automobily obdrží 
jednu hodinu, vozidla do 3,5 t dvě hodiny, vozidla do 7,5 t čtyři hodiny.  
 
Po složení kauce je přímý příjezd do areálu možný po předložení dokladu o zaplacení kauce. Vrácení kauce 
bude provedeno (pokud bylo dodrženo požadované časové rozpětí) přímo u výjezdní brány z areálu. Není nutný 
opětovný příjezd k centrální kauční pokladně. 
 
 
Důležité upozornění!  
 

1. Během výše uvedených dnů není osobním vozům povolen vjezd do areálu do 14:00 hodin! Je nutné 
používat bezplatné parkovací plochy na ploše P7/P8, příjezd přes bránu 13. Odtud je k dispozici 
bezplatná kyvadlová doprava k výstavním halám. 

 
2. Pokud jsou pro nakládání a vykládání nutná zdvihací zařízení (vysokozdvižné vozíky, jeřáby, ...), je 

nutné je objednat předem od jednoho z oficiálních veletržních dopravců (Schenker nebo Kühne+Nagel). 
V opačném případě může dojít ke značnému zpoždění při vjezdu. Nařízení o používání zdvihacích 
zařízení si můžete prohlédnout zde.  

 
3. U všech ostatních předpisů a podrobných specifikací, jako jsou např. plány veletržního areálu 

s přístupovými branamiapod., je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny v příručce Verkehrsleitfaden 
(Dopravní směrnice) pro veletrh ceramitec 2018! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.messe-muenchen.de/en/services/exhibitor_services/exhibitor_services_sub_subtypes_3229.php
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/Hebegeraete-Lifting-Equipment.pdf
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/ceramitec-Verkehrsleitfaden-Traffic-Guide.pdf

