
 

 

 

Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží Kroměříž 2022 

 

Druhý ročník mezinárodní soutěže historických kočárů 

Kroměříž 

24. – 25. září 2022 

 

  



 

 

Vážení příznivci koní a historických kočárů, ve dnech 24.- 25. 9. 2022 se koná 
v zámeckém parku v Kroměříži mezinárodní soutěž historických zápřeží v rámci 
soutěží Association Internationale d'Attelage de Tradition (AIAT) www.aiat-
driving.net 
Název závodu: Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží Kroměříž 2022   
Pořadatel: Společnost přátel klasických zápřeží ČR, z.ú.  https://aiat.cz   
Spolupořadatelé: Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.  
                                                                                    www.hrebcinec-tlumacov.cz   
                                Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži 
                                                                                    www.zamek-kromeriz.cz  
Datum závodu: 24.9. - 25. 9. 2022 
Místo konání: Podzámecká zahrada Kroměříž 
Uzávěrka přihlášek: 11. 9. 2022 (rozhoduje datum přijetí platby na účtu 
pořadatele), přihlášky viz.: https://aiat.cz 

Ubytování pořadatel nezajišťuje, ale rádi vám pomůžeme: pro ubytování se 
prosím obraťte na: marie.isova@seznam.cz  

Technická ustanovení: 

 každý účastník musí mít pojištění odpovědnosti za škodu 

Veterinární předpisy: 

 Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady 
(průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle 
platných veterinárních směrnic pro rok 2022. 

 Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – 
pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

 Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány 
v sekretariátu závodu pro případnou kontrolu SVS.  

 Dále musí být v průkazu uvedeno, že kůň je vakcinován podle 
vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti 
influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 
7 dní před konáním svodu. Kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně 
vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být 
starší 12 měsíců.  
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Obecné informace 

 Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, 
onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Veškeré náklady 
spojené s účastí na soutěži hradí přihlašovatel. 

 Informace pro majitele psů. Psům vstup do areálu není povolen.  

Ostatní služby 

 Lékařská služba 

 Veterinární služba – proti úhradě 

 Podkovářská služba – proti úhradě 

 Parkování vozidel - na označeném parkovišti  

Program: 

Pátek: 23. 9. 2022 
Příjezd účastníků a veterinární přejímka koní  
Ustájení koní  
Ubytování účastníků 
17.00 informace k soutěži, přednáška „Ignaz Schustala - stavitel kočárů“  
19.00 posezení s občerstvením, neformální doprovodný program 
 
Sobota: 24. 9. 2022 
10.00 A- Prezentace a hodnocení jednotlivých spřežení s komentářem pro diváky  
13.00 Průvod kočárů a všech účastníků městem Kroměříž  
17.00 Koncert- Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž- Dress code - 
Semiformal - Kostel svatého Jana Křtitele  
19.00 Společenská večeře - Dress code - Semiformal - Secesní sál zámek Kroměříž   
 
Neděle: 25. 9. 2022 
8.00 B - Start terénní jízdy na 16 km s překážkami. 
13.00 C -Jízda zručnosti mezi kuželi  
Slavnostní vyhodnocení 
Ukončení soutěže     



 

 

Možnosti ubytování v Kroměříži :    

Hotel U Zlatého kohouta       www.uzlatehokohouta.cz  

Hotel Bouček Kroměříž         https://hotelboucek.cz 

Hotel La Fresca Kroměříž      https://lafresca.cz/cs 

Černý OREL   Kroměříž            https://www.cerny-orel.eu 

Hotel PURKMISTR Kroměříž   https://www.hotelpurkmistr.cz 

https://aiat.cz/  Společnost přátel klasických zápřeží 
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