
 

 

 

SOUBOR HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČASTNÍKY 

130. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou  

11. října 2020 

Podle usnesení Vlády České republiky ze dne 30. září 2020, kterým se omezuje pořádání 

sportovních akcí tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující 

organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství 

v omezeném počtu (tedy bez diváků), vydává Dostihový spolek a.s. jako pořadatel akce tento 

soubor organizačních a hygienických opatření.  

1. Počet osob pohybujících se v areálu Pardubického závodiště je omezen dle výše 

uvedeného usnesení Vlády ČR 

2. Vstup do areálu Pardubického závodiště bude umožněn omezenému množství osob 

na nejnutnější minimum, a to na základě guest listu 

3. Vstup do areálu Pardubického závodiště je povolen pouze trenérům a ošetřovatelům 

koní na startovních listinách dostihového dne s datem konání 11. října 2020, dále pak 

jezdcům angažovaným pro tento dostihový den 

4. Vstup do areálu Pardubického závodiště je umožněn pouze majitelům koní 

startujících ve 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, a to v počtu 1 osoba/ stáj 

5. Vstup dalších osob (včetně rodinných příslušníků výše uvedených osob) není povolen 

6. Trenéři startujících koní jsou povinní nejpozději do čtvrtka 8. října 2020 do 12:00 hod. 

zaslat na e-mailovou adresu kernova@zavodistepardubice.cz jména osob přítomných 

na závodišti: 

a. Jméno řidiče přepravujícího koně 

b. Jméno vodiče (s jedním koněm maximálně jeden vodič) 

c. Jméno trenéra nebo jeho zástupce 

d. Jméno majitele startujícího koně 
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7. Osobám, které nebudou uvedeny na guest listu, nebude umožněn vstup do areálu 

Pardubického závodiště 

8. Všichni účastníci budou při vstupu do areálu Pardubického závodiště označeni 

barevnými páskami; osoba bez pásky bude vykázána z areálu Pardubického závodiště 

9. Vjezd pro dostihové stáje je pouze zadní, tzv. Svítkovskou branou  

10. Vjezd pro jezdce, rozhodčí a další personál je umožněn hlavní branou 

11. Vstup do paddocku bude umožněn pouze trenérům, vodičům koní a jezdcům 

startujícím v daném dostihu 

12. Vstup do prostoru venkovní tribuny E a K bude umožněn pouze trenérům a vodičům 

koní startujících v daném dostihu a majitelům koní startujících ve 130. Velké 

pardubické se Slavia pojišťovnou 

13. Vstup do oddělených šaten jezdců je zakázán s výjimkou jezdců a nutného personálu 

14. Stáje jsou vybaveny kamerovým systémem 

15. Ve všech prostorách areálu Pardubického závodiště včetně stájí jsou všichni účastníci 

povinni dodržovat soubor platných hygienických opatření včetně dodržování 

rozestupů a neshlukovat se v počtu vyšším než 20 osob ve venkovních prostorách, 

nebo v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorách 

16. V Pardubickém kraji je dle nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze 

dne 23. září 2020 zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích 

cest, a to na hromadných akcích s účastí převyšující ve stejný čas 100 osob konaných 

ve venkovních prostorách  

17. Účastníkům dostihového dne může být namátkově měřena tělesná teplota  

18. Občerstvení v areálu Pardubického závodiště NEBUDE s ohledem na platná opatření 

zajištěno. Pro jezdce bude v rámci šaten zachován standardní režim občerstvení. 

19. Vstupem do areálu Pardubického závodiště účastníci dostihového dne souhlasí 

s uvedenými pravidly a jsou povinni se jimi řídit a dodržovat je 
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Prosíme všechny účastníky dostihového dne o dodržování všech nastavených pravidel a 

obecně platných hygienických nařízení vyplývajících z usnesení Vlády ČR. V případě porušení 

těchto opatření může být dotyčná osoba vykázána z areálu Pardubického závodiště.  

Děkujeme všem účastníkům dostihového dne za respektování pravidel a nastavených 

opatření. Uvědomujeme si, že jsou značně limitující, nicméně jsou výsledkem náročných 

jednání a jedinou možnou variantou pořádání mítinku. Věříme, že letošní ročník společně 

zvládneme.  

Dostihový spolek a.s. 

V Pardubicích 6. října 2020 


