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InnoTrans 2022

Mezinárodní odborný veletrh dopravní techniky

20.–23. ZÁŘÍ
BERLÍN

POKYNY PRO
DOPRAVU
Tento dokument prosím předejte vašemu personálu, který
zajišťuje výstavbu stánku a přepravu (k dispozici v 10 jazycích)!
Servisní linka pro dopravu (DE/EN):
Tel.: +49 (0)30 3038 4888
Servisní linka pro rezervaci nákladových zón (DE/EN): Tel.: +49 (0)30 3038 4334
Servisní e-mail (DE/EN):
traffic@messe-berlin.de
Rezervaci nákladových zón:
www.innotrans.de/loadingzonereservations

Data
Montáž

14. 9. 2022, 00:00 hod.
až
19. 9. 2022,15:00 hod. (výstavba stánků)
19. 9. 2022,18:00 hod. (výzdoba stánků)

Demontáž

Doba trvání
veletrhu

Vystavovatelé
20. 9. až 23. 9. 2022
denně od 8:00 do 19:00 hodin
Odborní návštěvníci
20. 9. až 23. 9. 2022
denně od 9:00 do 18:00 hodin

23. 9. 2022,18:00 hod. – 27. 9. 2022,18:00 hod.

Pozor, noční montáž:
Vozidla o celkové délce větší než 12 m (viz bod 2.5) smějí být během montáže a demontáže
od 21:00 do 03:00 hod. nakládána a vykládána po dobu 3 hodin.
ES5 - Doprava a logistika
Verze: 29. srpna 2022
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1 VYSVĚTLIVKY A POKYNY
1.1 Rezervace nakládacích zón při montáži a demontáži

POZOR!
Během celé akce včetně montáže a demontáže je vjezd do prostor veletrhu InnoTrans pro dodání/odvoz pro všechna
vozidla možný výhradně s rezervací prostoru nakládky.
Abyste mohli provést odpovídající zpoplatněnou rezervaci časového intervalu na místě nakládky, musíte se předem
zaregistrovat a přihlásit na našich registračních stránkách. Za jeden zaregistrovaný časový interval účtujeme 10,00 €
ve formě servisního paušálu. Bez této rezervace nelze na výstaviště vjet. Další informace najdete v bodě 2 Pravidel pro
dovoz/odvoz.
Rezervační portál bude otevřen od 14.06.2022: www.innotrans.de/loadingzonereservations.
Vjezd těžké nákladní dopravy a exponátů (větší vystavená vozidla) musí být projednán individuálně (viz. bod 2.6).

1.2 Průkazky pro montáž a demontáž
Všichni pasažéři vozidel, stejně jako všichni pracovníci provádějící montáž a demontáž, musejí mít pro vjezd nebo vstup na
výstaviště platnou průkazku pro montáž a demontáž. Průkazky pro montáž a demontáž lze předem bezplatně objednat a
stáhnout z internetového obchodu BECO www.innotrans.de/webshop.
Objednávka přímo na místě není možná, protože jsou průkazky personalizované.

1.3 Spediční služby
Smluvní dopravci Messe Berlin
Schenker Deutschland AG
Tel.: +49 30 301 2995 420
Fax: +49 30 301 2995 429
E-mail: fairs.berlin@dbschenker.com

Na základě Technických směrnic Messe Berlin je použití jeřábů a vysokozdvižných vozíků vyhrazeno pro smluvní dopravce /
smluvní partnery Messe Berlin. Výjimky podléhají povolení Messe Berlin a jsou zpoplatněné. Tímto způsobem povolené cizí
stroje musejí být během nasazení na výstavišti výrazně označené (vč. kontaktních údajů během akce a trvalých kontaktních
údajů).
Výňatek z Technických směrnic společnosti Messe Berlin GmbH:
Smluvní dopravci Messe Berlin vykonávají na výstavišti výhradní spediční práva, to znamená přepravu exponátů, prvků stánků
atd. do stánků včetně zapůjčení případně nutných pomůcek a také celní odbavení pro dočasný, resp. definitivní import. Pro
zakázky přidělované dopravcům platí Všeobecné podmínky pro německé dopravce (ADSp) v nejnovější verzi a „Oficiální
veletržní tarif pro přepravu – Messe Berlin GmbH“.
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1.4 Zákaz jízdy v neděli
O nedělích a svátcích platí v Německu v době od 0:00 do 22:00 hodin všeobecný zákaz jízdy těžkých užitkových vozidel
(§ 30 odst. 3 StVO).
Zákaz jízdy platí pro:
• nákladní vozidla s celkovou přípustnou hmotností nad 7,5 t
• nákladní vozidla s přívěsem nezávisle na celkové hmotnosti
• osobní vozidla, která jsou z daňového hlediska registrovaná jako nákladní vozidla
Udělování výjimek
V naléhavých případech lze udělovat výjimky. Výjimky uděluje úřad pro bezpečnost silničního provozu, v jehož okrsku je
náklad přijímán, nebo úřad pro bezpečnost silničního provozu, v jehož okrsku má žadatel bydliště, sídlo nebo pobočku.
Podniky se sídlem v zahraničí musejí o výjimku požádat ve spolkové zemi, ve které přejíždějí hranice, a sice zpravidla u
tamějšího zemského úřadu pro dopravu (konkrétní název se může lišit); v zemi Severní Porýní-Vestfálsko jsou k tomu
kompetentní krajské vlády.
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1.5 Parkovací místa
Označení

Poloha

Souřadnice GPS

P1 a P2

Hammarskjöldplatz

52.506855, 13.275453

P4 až P6

Masurenallee

52.507510, 13.276191

P9

Neue Kantstr. /Messedamm

52.506871, 13.281311

P10

Messedamm naproti hale 9

52.502773, 13.277501

P11

motorest AVUS

52.501557, 13.277868

P12

Parkoviště pouze pro nákladní vozidla / nákladní vozidla s přívěsem

52.500470, 13.277282

Parkovací dům
ICC

ICC Berlin (výškové omezení 1,8 m)

52.502776, 13.279937

PO1

Olympische Str. (vč. osobní kyvadlové dopravy ke vchodům Jih a Sever)

52.515938, 13.251704

PO3

Olympischer Platz (vč. osobní kyvadlové dopravy ke vchodům Jih a Sever)

52.515711, 13.247981

Parkovací místa
Výstaviště

P1

Parkovací místa
Olympischer Platz
P4-P6

P2

P9

P3

H

Parkovací
Parkhaus
dům
ICC
ICC

P10

PO3

P11

P12

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende
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1.6 Body Drop-off Points se šatnou řemeslníků a kyvadlovou dopravou
Během montáže a demontáže jsou na parkovištích P3 a P17 k dispozici body Drop-off Points pro nakládku a vykládku. Budou
tam nabízeny omezené možnosti přepravy přímo k hale. Vozidla lze po nakládce nebo vykládce u Drop-off-Point odstavit na
parkovištích PO1 a PO3 (viz bod 1.5). Samostatní řidiči mají možnost uzamčení svého nářadí atd. u bodů Drop-off Points po
dobu odstavení vozidel.
Z parkoviště PO1 (Olympischer Platz) bude provozována bezplatná kyvadlová doprava k bodům Drop-off Points P3 a P17.

Označení

Poloha

Souřadnice GPS

P3

Hammarskjöldplatz/Masurenallee (bod Drop-off Point pro nářadí)

52.506611, 13.278071

P17

hub27 (bod Drop-off Point pro nářadí)

52.502274, 13.266335

Kyvadlová autobusová doprava z parkoviště PO1 k bodům
Drop-off Points P3 a P17

H
P3

H

PO1

PO3
H

Jízdní řád kyvadlové dopravy

P17

13. až 19. 9. 2022
denně od 5:30 do 22:30 hod. cca každých 15 minut
denně od 22:30 do 5:30 hod. cca každých 30 minut
23.* až 27. 9. 2022
denně od 5:30 do 22:30 hod. cca každých 15 minut
denně od 22:30 do 5:30 hod. cca každých 30 minut
* 23. září 2022 bude kyvadlová doprava zahájena až v 18:00
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1.7 Umístění bodů LogPoints
LogPoint Messe pro vozidla s celkovou až 12 m
Ohlaste se prosím 30 minut před rezervovanou dobou vykládky na bodě LogPoint Messe.
Adresa
Parkoviště P13a
Halenseestraße 31
10711 Berlín
Souřadnice GPS
52.499068, 13.275933
Otevírací doba:
Montáž
Přihlášení
13. 9. 2022 od 18:00 hod. až
19. 9. 2022, lze ve 13:00 hodin
LogPoint
LogPoint
Messe
Messe

Demontáž
Přihlášení
23. 9. 2022, od 12:00 hodin
průběžně do 27. 9. 2022, lze ve
14:00 hodin

LogPoint Brück pro vozidla o celkové délce větší než 12 m
Ohlaste se prosím 2 hodiny před rezervovanou dobou vykládky na bodě LogPoint Brück.
Adresa
LogPoint Brück
Paul-Ruoff-Straße 1
14822 Brück
Souřadnice GPS
52.169288, 12.767937
Otevírací doba:
Montáž
Přihlášení
12. 9. 2022 od 18:00 hod. až
19. 9. 2022, lze ve 13:00 hodin
Demontáž
Přihlášení
23. 9. 2022, od 12:00 hodin
průběžně do 27. 9. 2022, lze ve
14:00 hodin
Bod LogPoint Brück: WC, sprcha a občerstvení k dispozici
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1.8 Dopravní řád na výstavišti
Na celém výstavišti a také na parkovištích platí přiměřeně ustanovení zákona o silničním
provozu (StVO).
Maximální povolená rychlost na výstavišti činí 20 km/h.
Dopravní řád

Zóny se zákazem
zastavení

Provozní plochy: Kolejová vozidla mají přednost
Mimo vyhrazené plochy platí absolutní zákaz zastavení.
Označené komunikace, požární nástupní plochy a únikové cesty (venkovní brány,
halová vrata, nouzové východy atd.) musejí být neustále
udržovány volné.

Společnost Messe Berlin GmbH si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a na náklady a
nebezpečí původce odstranit odstavená vozidla, návěsy, kontejnery, zásobníky a prázdné obaly
jakéhokoliv druhu. Střežení a úschova jsou vyloučeny.

Odstavení vozidel

Vozidla s nástavbou zásadně nesmějí být na výstavišti v době konání veletrhu odstavována.
Využívejte prosím výhradně vyhrazené parkovací plochy (mimo výstaviště).
Vjezd na výstaviště je povolen pouze za účelem vykládky a nakládky.
Parkování v halách a vedle hal je zakázáno. Obytné vozy a obytné přívěsy nesmějí být
odstavovány na výstavišti za účelem přenocování.
Vjezd na výstaviště s jakýmkoliv vozidlem je možný pouze na vlastní nebezpečí a s příslušným
povolením, platným povolením k vjezdu nebo platným parkovacím průkazem.

Všeobecná
upozornění

Platí Technické směrnice a také Provozní řád společnosti Messe Berlin GmbH v aktuálně
platném znění.
Je třeba dodržovat pokyny personálu řídícího dopravu a dopravní předpisy Messe Berlin.

Práva dopravců

Provoz vlastních vysokozdvižných vozíků, plošin a jeřábů je v areálu Messe Berlin bez příslušného
povolení a zaplacení poplatku smluvním přepravcům zakázán. Smluvně vázaní dopravci jsou
jediní, kdo na výstavišti vykonávají spediční práva, zejména s ohledem na přepravu exponátů
nebo nakládku a vykládku nákladních vozidel.

Údaje bez záruky

Všechny údaje bez záruky. Messe Berlin si vyhrazuje nečekané změny v organizaci dopravy v
případě nečekaných okolností.

Zásilkové služby

Oficiální zásilkové služby (např. DHL, FedEx, UPS, Transoflex atd.) smí s vozidly, která jsou označena
odpovídajícími firemními logy, vjíždět za účelem dodávek bez registrace časových intervalů.
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2 PRAVIDLA PRO DOVOZ A ODVOZ
2.1

Legenda k podmínkám vjezdu

L

Nutná
rezervace
prostoru
nakládky

Vjezd na výstaviště je možný výhradně s registrací a rezervací prostoru nakládky.
Rezervaci závazného časového okna pro prostor nakládky lze provést od 14. 6. 2022 na této
internetové adrese:
www.innotrans.de/loadingzonereservations
Během pobytu na plochách výstaviště musí být rezervace časového intervalu zvenku zcela
viditelně uložena ve vozidle.
Za rezervovaný časový interval účtujeme 10,00 € jako servisní paušál.
Při úspěšné rezervaci obdržíte potvrzení o rezervaci.
S tímto dokladem se musejí vozidla s celkovou až 6 m nejméně
30 minut a vozidla nad 6 m nejméně 2 hodiny před začátkem časového okna
přihlásit na příslušném bodě LogPoint (viz bod 1.7).
Časové okno propadá, jestliže se vozidlo k bodu LogPoint nedostaví včas nebo je nesprávně
uvedená třída vozidla. Na bodě LogPoint je řidičům po uvedení značky vydáno potvrzení
k prostoru nakládky, které je opravňuje k vjezdu na výstaviště.
Máte-li dotazy
k tématu dopravy obecně
obraťte se na technickou podporu:
+49 030 3038 4888 (DE/EN)
E-mail: traffic@messe-berlin.de

X

Vjezd
zakázán

Máte-li dotazy
registrace/rezervace
technická podpora:
+49 030 3038 4334 (DE/EN)
E-mail: traffic@messe-berlin.de

Vjezd na výstaviště není možný.
Použijte prosím okolní parkoviště a kyvadlovou dopravu.
Informace najdete v bodě 1.5, resp. 1.6.
Dovoz/odvoz pro velkoobjemovou nebo těžkou nákladní dopravu a také pro vozidla pro
expozici autobusů a kolejových vozidel musejí být schválené do 2. 9. 2022.

A

Kontakt
Messe Berlin GmbH
traffic@messe-berlin.de

Nutné
schválení

Příjezd: Messe Berlin Parkplatz P17, Jafféstr. 2, 14055 Berlín
Expozice autobusů
dodání 13. 9. až 19. 9. 2022
odvoz 24. 9. až 27. 9. 2022
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2.2

Osobní vozidla s celkovou až 6 m
Možnosti vjezdu pro vozidla s celkovou až 6 m

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 5:00 do 6:30 hodin a od 18:00 do 19:30 hodin

19. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
5:00 až 6:30 hodin
Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 8:00 do 19:00 hodin

Doba trvání veletrhu

14. 9. až 18. 9. 2022

20. 9. až 22. 9. 2022

Demontáž

Montáž

maximální doba pobytu s rezervací prostoru nakládky = 45 minut

24. 9. až 26. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 5:00 do 6:30 hodin a od 18:00 do 19:30 hodin

27. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
5:00 až 6:30 hodin

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
8:00 až 15:00 hodin
23. 9. 2022

Demontáž
Vjezd zakázán
od 16:00 do 24:00 hodin

Informace o možnostech parkování najdete v bodě 1.5.

*

L

Příslušný postup je popsaný v bodě 2.1.
Respektujte prosím také dopravní řád, uvedený v bodě 1.8.
Všichni pasažéři ve vozidle musejí mít platnou vstupenku.
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2.3

Nákladní vozidla s celkovou až 6 m
Možnosti vjezdu pro vozidla s celkovou až 6 m

Demontáž

Doba trvání veletrhu

Montáž

maximální doba pobytu s rezervací prostoru nakládky = 1,5 hodiny

14. 9. až 18. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 0:00 do 24:00 hodin

19. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
0:00 až 15:00 hodin

20. 9. až 22. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 8:00 do 19:00 hodin
Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
8:00 až 15:00 hodin

23. 9. 2022

Vjezd zakázán
16:00 až 20:00 hodin

X

Demontáž
Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
od 20:00 do 24:00 hodin
24. 9. až 26. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 0:00 do 24:00 hodin

27. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
0:00 až 18:00 hodin
Informace o možnostech parkování najdete v bodě 1.5.

*

L

Příslušný postup je popsaný v bodě 2.1.
Respektujte prosím také dopravní řád, uvedený v bodě 1.8.
Všichni pasažéři ve vozidle musejí mít platnou vstupenku.

11 / 14

L

InnoTrans 2022 – POKYNY PRO DOPRAVU
Mezinárodní odborný veletrh dopravní techniky

2.4

Vozidla s celkovou délkou od 6 m do 12 m
Možnosti vjezdu pro vozidla s celkovou délkou od 6 m do 12 m

Demontáž

Doba trvání veletrhu

Montáž

maximální doba pobytu s rezervací prostoru nakládky = 1,5 hodiny

14. 9. až 18. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 0:00 do 24:00 hodin

19. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
0:00 až 15:00 hodin

20. 9. až 22. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 8:00 do 19:00 hodin
Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
8:00 až 15:00 hodin

23. 9. 2022

Vjezd zakázán
16:00 až 20:00 hodin

X

Demontáž
Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
od 20:00 do 24:00 hodin
24. 9. až 26. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 0:00 do 24:00 hodin

27. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
0:00 až 18:00 hodin
Informace o možnostech parkování najdete v bodě 1.5.

*

L

Příslušný postup je popsaný v bodě 2.1.
Respektujte prosím také dopravní řád, uvedený v bodě 1.8.
Všichni pasažéři ve vozidle musejí mít platnou vstupenku.
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2.5

Vozidla s celkovou délkou než 12 m
Možnosti vjezdu pro vozidla s celkovou než 12 m
maximální doba pobytu s rezervací prostoru nakládky činí
od 03:00 do 21:00 hodin 1,5 hodiny
od 21:00 do 3:00 hodin 3,0 hodiny

Montáž
Doba trvání veletrhu

20. 9. až 22. 9. 2022

Demontáž

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 0:00 do 24:00 hodin

14. 9. až 18. 9. 2022

24. 9. až 26. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
denně od 0:00 do 24:00 hodin

27. 9. 2022

Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
0:00 až 18:00 hodin

19. 9. 2022
Vjezd zakázán

Vjezd zakázán
0:00 až 20:00 hodin
23. 9. 2022

X

Demontáž
Vjezd pouze s rezervací prostoru nakládky*
od 20:00 do 24:00 hodin

Informace o možnostech parkování najdete v bodě 1.5.

*

L

Příslušný postup je popsaný v bodě 2.1.
Respektujte prosím také dopravní řád, uvedený v bodě 1.8.
Všichni pasažéři ve vozidle musejí mít platnou vstupenku.
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2.6

Těžká nákladní doprava a exponáty pro výstavu autobusů a kolejových vozidel
Možnosti vjezdu pro těžkou nákladní dopravu a exponáty
(větší vystavená vozidla)
pro výstavu autobusů a kolejových vozidel

Vjezd pouze se schválením
Dovoz do expozice autobusů
Vjezd pouze se schválením*

Doba trvání
veletrhu

Dovoz kolejových vozidel
Vjezd zakázán

20. 9. až 23. 9. 2022

Vjezd zakázán

24. 9. až 27. 9. 2022

Vjezd pouze se schválením*

Informace o možnostech parkování najdete v bodě 1.5.

*

A

16. 9. až 19. 9. 2022

Demontáž

Montáž

14. 9. až 15. 9. 2022

Příslušný postup je popsaný v bodě 2.1.
Respektujte prosím také dopravní řád, uvedený v bodě 1.8.
Všichni pasažéři ve vozidle musejí mít platnou vstupenku.
Dodržujte prosím předpisy pro obsluhu jeřábů v prostorách veletrhu,
které jsou popsány pod bodem 1.3.
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