
 

 

Výstava KONĚ V AKCI 

Pardubice, 5. září 2020 

Všeobecné podmínky a pokyny pro vystavovatele koní 
 

Registrace vystavovatelů koní 

Registrace bude probíhat po celou dobu konání výstavy v kanceláři stájí (dostihová vážnice). 

Vystavovatel obdrží vystavovatelské průkazy, vjezdovou a parkovací kartu a katalog výstavy.  

 

Materiální zabezpečení (zajistí pořadatel)  

-   ustájovací místa pro koně  

-   stelivo (piliny) 

-   občerstvení v bezprostřední blízkosti objektu stájí pro vystavovatele (hradí majitel)  

 

Dopravní podmínky, parkování  

Dovoz koní bude možný v pátek 4. září 2020 od 17:00 do 19:00 hod. a v sobotu 5. září 2020 

od 7:00 do 9:00 hod.  

Odvoz koní je možný po skončení výstavy v sobotu 5. září 2020 od 15:00 hod.  

Vjezd vozidel a přepravníků s koňmi bude pouze zadní bránou na závodiště (od Svítkova).  

K parkování přepravních vozidel je určena plocha parkoviště za stájemi podél plotu k letišti.  

 

Účast koní - ustájení 

Účast koní na výstavě je podmíněna dobrým zdravotním stavem koně. Veterinární dozor 

výstaviště je oprávněn nepřipustit k výstavě koně v neodpovídajícím zdravotním stavu nebo 

bez předepsaných veterinárních zkoušek. 

 

Koně musí mít platný průkaz totožnosti, platné vakcinační schéma a vyšetření krve 

(infekční anémie) s platností ne starší než 12 měsíců tak, jak je určeno KVS při veřejném 

vystoupení nebo svodu koní. Hříbata pod klisnou bez průkazu totožnosti musejí mít od 

veterináře potvrzení identity a neinfekčnosti chovu. 

  

Na základě předložených veterinárních dokladů bude kůň vpuštěn do areálu závodiště a 

bude mu povoleno jeho vyložení.  

 

V kanceláři stájí budou předány ustájovací boxy. Stáje budou přístupny od 6.00 do 22.00 

hod. Mimo uvedený čas bude možná přítomnost ošetřovatelů ve stájích pouze po předložení 

průkazu vystavovatele. Ošetřování a předvádění zajišťuje majitel koně. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vystavovatelé koní obdrží katalogové číslo koně a rodokmen na kartě, která bude umístěna 

na boxu.  

 

V chovatelských přehlídkách budou koně předvádět majitelé nebo jimi pověřené osoby v 

odpovídajícím oblečení (světlá košile, tmavé kalhoty, pevná obuv).  

 

Doporučujeme vzít s sebou kbelík na napájení a krmení, koště, vidle a lopatu. 

 

Ostraha stájí 

Ostrahu stájí po dobu konání výstavy zajišťuje pořadatel.  

Veterinární a podkovářská služba 

Po celou dobu výstavy je zajištěna veterinární a podkovářská služba proti úhradě. 

Bezpečnostní předpisy 

Vystavovatel je povinen dodržovat technicko-bezpečnostní, provozní, dopravní a 

protipožární předpisy a provozní řád závodiště – výstaviště. Zásahy do objektů nebo volných 

ploch jsou zakázány. Za vystavované koně si majitel odpovídá bez výjimky. 

 

Otevírací doba pro návštěvníky 

Výstava Koně v akci probíhá současně se závody Pardubické všestrannosti a turnaje 

koňského póla Taxis Polo Open Cup, konané od 4. do 6. září 2020. 

Areál bude pro návštěvníky otevřen v pátek a v neděli od 9:00 do 18:00 hod., v sobotu od 

9:00 do 22:00 hod. V době otevření areálu je zakázán veškerý pohyb vozidel v areálu. 

Všeobecná ustanovení 

Vystavovatelé a jejich realizační týmy jsou povinni se řídit pokyny a informacemi 

organizátora. Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy koní, jezdců ani diváků a neručí 

vystavovateli za ztráty, odcizení, poškození nebo zničení jeho zařízení, dopravních prostředků 

a dalších věcí. Veškeré škody a poškození vzniklé vystavovatelem nebo jeho pověřeným 

zástupcem je povinen pořadateli nahradit.  

Důležitá upozornění 

Veškeré elektrické přípojky jsou možné po dohodě.  

Ubytování pro doprovodný personál si zajistí a hradí vystavovatel.  

 

 


