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1. Akce 

FLORA OLOMOUC – HORTIKOMPLEX 2020, 

PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2020 

OLIMA 2020 

FLORA KOŠT 2020 

FLORA DŽEM 2020 

ROZKVETLÉ PAMÁTKY 2020 

 

2. Organizátor a místo konání 

Výstaviště Flora Olomouc, a. s. 
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc 
Smetanovy sady, pavilony A, E, G, H, oranžerie 
www.flora-ol.cz 

 

3. Garanti akcí 

FLORA OLOMOUC - HORTIKOMPLEX Mgr. Vanda Prokešová – garant 

ROZKVETLÉ PAMÁTKY tel: 585 726 261, 731 253  806 

  e-mail: prokesova.vanda@flora-ol.cz  

 

  Ing. Marie Doleželová – garant 

  tel: 585 726 200, 734 172 855 

  e-mail: dolezelova.marie@flora-ol.cz 

 

PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY  Ing. Dagmar Maixnerová – garant 

  tel: 585 726 207, 736 713 342 

  e-mail: trhy@flora-ol.cz 

 

  Eva Číhalová – zástupce 

  tel: 585 726 267, 736 500 450 

 e-mail: cihalova.eva@flora-ol.cz 

 

FLORA KOŠT  Weiserová Lenka – garant 

  tel: 585 726 234, 603 935 280 

  e-mail: weiserova.lenka@flora-ol.cz 

 

OLIMA,  Zuzana Chalupová – garant 

FLORA DŽEM  585 726 235, 603 881 316 

  e-mail: chalupova.zuzana@flora-ol.cz 

 

4. Termín konání akce 1. – 4. října 2020 

  

Provozní doba v pavilonech A, E  30. 9. st 7:00 – 20:00 hod. 

(tzn. umožnění vstupu vystavovatelů  1. 10. čt 7:00 – 17:30 hod. 

do areálu)  2. 10. pá 8:00 – 17:30 hod. 

  3. 10. so 8:00 – 17:30 hod. 

  4. 10. ne 8:00 – 19:00 hod. 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 
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Zásobování prodejních stánků   30. 9. st 7:00 – 19:00 hod. 

na venkovní ploše    1. 10. čt 6:00 – 8:30 hod. 

     17:00 – 18.30 hod. 

   2. – 3. 10. 6:30 – 8:30 hod. 

     17:00 – 18:30 hod. 

   4. 10. ne 6:00 – 8:30 hod. 

 

Zásobování prodejních stánků     30. 9. st 7:00 – 19:00 hod. 

v pavilonu G   1. 10. čt 7:00 – 8:30 hod. 

     17:00 – 17:30 hod. 

   2. – 3. 10. 8:00 – 8:30 hod. 

     17:00 – 17:30 hod. 

   4. 10. ne 8:00  – 8:30 hod. 

 

Prodejní a návštěvní doba   1. – 3. 10. 9:00 – 17:00 hod. 

   4. 10.  9:00 – 16:00 hod. 

     

5. Oficiální zahájení výstavy 1. 10. 2020 v 10:00 hod. v pavilonu A 

 

6. Příprava výstavy pro vystavovatele  
Instalace výstavních expozic v pavilonech A a E 
musí být ukončena dne 30. 9. 2020. Instalaci 
prodejních stánků na venkovních plochách 
a v pavilonu G lze provádět 30. 9. a 1. 10. 2020.  

 

7. Příjem vystavovatelů  

FLORA OLOMOUC + OLIMA 30. 9. 2020 7:00 – 20:00 hod. 

 foyer hlavního pavilonu A 

 

PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 30. 9. 2020 7:00 – 19:00 hod. 

 1. 10. 2020 6:30 – 8:30 hod. 

budova T1 v areálu výstaviště (je označena „Příjem 

vystavovatelů“), kancelář T1.2 – ulice Zamenhofova 

790, naproti Technickým službám 

 

8. Ostraha pavilonů a volné plochy z 30. 9. na 1. 10. 2020 19:00 – 7:00 hod.

 z 1. 10. na 2. 10. 2020 17:30 – 8:00 hod.

 z 2. 10. na 3. 10. 2020 17:30 – 8:00 hod.

 z 3. 10. na 4. 10. 2020 17:30 – 8:00 hod. 

 

9. Služební průkazy 

Každý vystavovatel má nárok na 2 služební průkazy 

na 4 m2 pronajaté výstavní plochy zdarma. Počet 

služebních průkazů se zvyšuje o 1 ks na každé další 

4 m2 pronajaté plochy. Větší množství bude 

účtováno. Cena jednoho průkazu je 100 Kč vč. DPH. 

Služební průkaz opravňuje držitele k bezplatnému 
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vstupu do výstavních prostor. Průkaz je 

nepřenosný! 

 

10. Povolení vjezdu vozidel 

Povolení k vjezdu do areálu se vydává při příjmu 

vystavovatelů při registraci, a to výhradně 

k zajištění přípravy a likvidace výstavní či prodejní 

expozice a zásobování. 

 

11. Parkování vozidel 

VOZIDLA NESMÍ PARKOVAT VE VÝSTAVNÍM 

AREÁLU! Vystavovatelé mohou zaparkovat svá 

vozidla na vyhrazených parkovištích: 

  u Českých drah, Poupětova ulice 

 na technickém dvoře – Zamenhofova ulice 

 panelová plocha na letní scéně 
 

12. Vjíždění vozidel do areálu v průběhu výstavy 

1. 10. 2020  6:00 – 8:30 hod. 

 17:00 – 18:30 hod. 

2. – 3. 10. 2020 6:30 – 8:30 hod. 

 17:00 – 18:30 hod. 

4. 10. 2020 6:00 – 8:30 hod. 

Je stanovena vratná kauce 2000 Kč při každém 

vjezdu do areálu dle určené provozní doby (vizte 

upozornění). 

 

13. Občerstvení  

Je zajištěno v bufetu v přístavbě pavilonu A, na 

stáncích rychlého občerstvení mezi pavilony A a E, 

u Letní scény a také v restauraci „A“ ve správní 

budově Výstaviště. 

 

14. Poruchová služba 

Nahlášení provozních závad, případně požadavky 

na doplňkové služby provádějí vystavovatelé 

v kanceláři příjmu vystavovatelů, nebo telefonicky 

garantům na mobilních telefonních číslech. 

 

15. Bezpečnostní opatření 

Při vstupu do pavilonů i na venkovních plochách 

budou nainstalované bezdotykové dávkovače 

desinfekce. Je třeba nadále dodržovat rozestupy 

mezi stánky 2 m. Prodávající se zavazuje dodržovat 

aktuální nařízení vlády týkající se onemocnění 

COVID-19. Na každém stánku musí být desinfekce, 

ochranné rukavice, prodávající v pavilonu musí mít 

ochranný prostředek dýchacích cest. Při nesplnění 

této podmínky je pořadatel prodejce oprávněn 
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vykázat. Ve všech pavilonech platí přísný ZÁKAZ 

KOUŘENÍ. V případě porušení tohoto zákazu je 

vystavovatel povinen uhradit veškeré vzniklé 

škody. 

  

16. Upozornění 

Prodejci a vystavovatelé jsou povinni dodržovat 

velikost pronajaté, zaplacené a organizátorem 

vyznačené plochy! Při záboru větší plochy, než je 

smluvně dohodnuto má organizátor právo udělit 

sankce ve formě blokové pokuty 5000 Kč. Současně 

bude vyfakturována plocha přesahující sjednané 

rozměry. 

Upozorňujeme na striktní dodržování jen 

potvrzeného sortimentu zapsaného v přihlášce. 

Zákaz prodeje oděvů a textilního zboží, slunečních 

brýlí. V případě porušení budou tito prodejci 

z areálu výstaviště vykázáni. Během výstavy bude 

uzamčena branka na dvůr technického úseku 

u pokladny č. 10. Z tohoto důvodu je možné 

napouštět vodu pouze mezi pavilonem G a H. 

Důrazně upozorňujeme vystavovatele na zachování 

výstavních expozic v nezměněném stavu až do 

konce akce, tj. do 4.10.2020 16:00 hod. Žádáme 

vystavovatele, aby při likvidaci kartonových krabic 

před vhozením do odpadní nádoby tyto krabice 

rozložili. Do odpadu nelze vyhazovat zbytky 

přepálených tuků. 

 

17. Likvidace výstavy 

Je nutné provést likvidaci expozic v neděli 4. 10. 

2020 od 16:00 hod. do 19:00 hod. Vystavovatel je 

povinen před opuštěním výstaviště vrátit veškerý 

zapůjčený inventář a jeho navrácení si nechat 

potvrdit od garanta výstavy nebo správců 

jednotlivých pavilonů a ploch v předávacím 

protokolu. Bez tohoto dokladu nebude umožněno 

opustit areál výstaviště. Vstup do přízemí pavilonu 

A je umožněn pouze s demontážním průkazem. 

 

 

Přejeme Vám příjemný pobyt v Olomouci a zdárný průběh výstavy 

 

 

 

Ing. Josef Pobežal 

obchodní náměstek                             V Olomouci dne 16. 9. 2020 


