
 

 

 
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VÝSTAVY KONĚ V AKCI 
11. a 12. září 2021 

 

 

Vjezd účastníků výstavy do areálu Pardubického závodiště je možný pouze zadní branou, tzv. 

svítkovskou z ulice Pražská (silnice I/2 směr Přelouč).  

 

Příjezd je možný od pátku 10. září 2021 od 14:00 hod. 

 

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU – zadní brána 

Pátek 10. 9.  14:00 – 20:00 hod. 

Sobota 11. 9.  06:00 – 22:00 hod.  

Neděle 12.9.  08:00 – 19:00 hod.  

 

V nočních hodinách bude areál Pardubického závodiště uzavřen.  

 

PRAVIDLA VSTUPU DO AREÁLU  

U vjezdu do areálu Pardubického závodiště se v souladu s mimořádným opatřením 

ministerstva zdravotnictví ČR musí všechny osoby, s výjimkou dětí do 6 let věku, prokázat 

splněním jedné z následujících podmínek vstupu: 

 

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

• doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin, 

• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem, 

• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší 

než 180 dnů přede dnem konání akce, 

• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny 

(druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí 

uplynout nejméně 14 dní. 

 

Před hlavním vchodem do areálu Pardubického závodiště bude v čase od 10:00 do 15:00 

hod. k dispozici odběrové (testovací) místo. Je nutná rezervace termínu na odkazu 

https://reservatic.com/cs/public_services/scimed-biotechnologies-s-r-o-scimed-dostihy-

pardubice  

 

V případě změn protiepidemických opatření může dojít také k úpravě stanovených pravidel. 

Sledujte proto aktuální informace na webových stránkách www.zavodistepardubice.cz 

https://reservatic.com/cs/public_services/scimed-biotechnologies-s-r-o-scimed-dostihy-pardubice
https://reservatic.com/cs/public_services/scimed-biotechnologies-s-r-o-scimed-dostihy-pardubice
http://www.zavodistepardubice.cz/


 

 

 

 

 

Po zkontrolování bezinfekčnosti budou účastníci výstavy vybaveni barevnými páskami, které 

jsou povinni nosit po celou dobu konání výstavy. Páska je opravňuje k pohybu po areálu 

Pardubického závodiště. Bez této pásky nebude nikdo vpuštěn do prostoru parkování 

přívěsných vozíků, karavanů apod.  

 

PARKOVÁNÍ 

Parkování přívěsných vozíků, karavanů atd. bude na panelové cestě mezi svítkovskou bránou 

a stájemi. Na ostatních místech v areálu Pardubického závodiště je parkování zakázáno. 

Režim parkování bude koordinovat pořadatelská služba.  

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 

Všichni majitelé koní odpovídají za dodržení Veterinárních podmínek pro konání svodu zvířat, 

která jsou mimo jiné zveřejněna na webových stránkách www.zavodistepardubice.cz/kone-

v-akci  

 

USTÁJENÍ 

Rozpis ustájení bude uveden na vývěsní tabuli v prostorách stájí.  

Seno Dostihový spolek a.s. nezajišťuje. 

 

ZKRÁCENÝ PROGRAM VÝSTAVY 

 

sobota 11. září  09:00 – do ukončení soutěže v těžkém tahu 

   9:00 hod.  zahájení svodů a výstav 

11:00 a 13:00 hod. ukázky zemědělských prací 

12:00 hod.  Mistrovství ČR v orbě koňmi 

14:00 hod.  program s ukázkami před hlavní tribunou  

16:30 hod.  Mistrovství ČR v těžkém tahu 

celodenní doprovodný program 

 

neděle 12. září 10:00 – 17:00 hod. 

   10:00 hod.  zahájení DOŽÍNEK 

   10:00 hod.  zahájení svodů a výstav 

   10:30 hod.  ukázky zemědělských prací 

11:00 hod.  Mistrovství ČR v ovladatelnosti s kládou 

celodenní doprovodný program 

http://www.zavodistepardubice.cz/kone-v-akci
http://www.zavodistepardubice.cz/kone-v-akci

