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Box 145, Palackého 2659, 530 02 Pardubice

Kategorizace překážkových dostihových drah ČR
Kategorie A
1. Dráha musí být rovná, pružná, po celé délce kursu jednotlivých dostihů. Pružnost musí být
zajištěna zavlažováním dle potřeby mimo úsek oranic – pokud se vyskytují.
2. Všechny pevné části překážek musí být opatřeny měkkou ochrannou vrstvou, zabraňující
úrazům koní.
3. Přírodní části překážek, živé ploty, musí být samorostlé, dostatečně mohutné
a neprůhledné, vodorovně sestříhané se sestřihem přední vrchní hrany plotu, kopírující
skokovou křivku koně. Rozměry překážek a vzdálenosti mezi překážkami musí být
v souladu s § 183 a 185 platného DŘ.
4. Vodní překážky musí mít dostatečné množství vody. Rozdíl terénu a vodní hladiny
překážky musí mít maximálně 20cm na doskokové hraně překážky. Rozměry překážek
musí být v souladu s § 183 platného DŘ.
5. Závodiště musí mít takové oplocení , které zabrání vstupu nepovolaným osobám a úniku
volně běžících koní.
6. Na závodišti musí být zajištěno:
 Dočasné ustájení pro všechny koně v pevných boxech nebo stáních, kterého se účastní
příslušného dostihového dne na nezbytnou dobu před a po dostihu
 Na závodišti musí být zajištěn dostatečný zdroj vody pro ošetření koní
 Musí být zajištěn box pro poskytnutí nezbytné veterinární péče zraněným koním,
zajištěna stálá veterinární služba a zamezen přístup veřejnosti do tohoto boxu

Kategorie B
1. Dráha musí být rovná, výběhová část tj. od posledního st.ch. skoku do cíle pružná,
zajištěná vhodnou úpravou povrchu, nebo zavlažováním.
2. Všechny pevné části překážek musí být opatřeny měkkou ochrannou vrstvou, zabraňující
úrazům koní.
3. Přírodní části překážek, živé ploty, pokud nejsou dostatečně mohutné a neprůhledné musí
být vyplněny vhodnou náhradou. Vodorovné plochy se sestřihem přední vrchní hrany

plotu, kopírující skokovou křivku koně. Rozměry překážek a vzdálenosti mezi překážkami
musí být v souladu s § 183 a 185 platného DŘ.
4. Vodní překážky musí mít dostatečné množství vody. Rozdíl terénu a vodní hladiny
překážky musí mít maximálně 20cm na doskokové hraně překážky. Rozměry překážek
musí být v souladu s § 183 platného DŘ.
5. Závodiště musí mít takové oplocení , které zabrání úniku volně běžících koní.
6. Na závodišti musí být zajištěno:
 Dočasné ustájení pro 15 koní v boxech nebo stáních, kteří se účastní příslušného
dostihového dne na nezbytnou dobu před a po dostihu na závodišti nebo v jeho
blízkosti.
 Na závodišti musí být zajištěn dostatečný zdroj vody pro ošetření koní
 Musí být zajištěn box pro poskytnutí nezbytné veterinární péče zraněným koním,
zajištěna stálá veterinární služba a zamezen přístup veřejnosti do tohoto boxu

Kategorie C
1. Dráha musí být přiměřeně rovná bez zavlažování.
2. Všechny pevné části překážek musí být opatřeny měkkou ochrannou vrstvou, zabraňující
úrazům koní.
3. Přírodní části překážek, živé ploty, pokud nejsou dostatečně mohutné a neprůhledné musí
být vyplněny vhodnou náhradou. Vodorovné plochy se sestřihem přední vrchní hrany
plotu, kopírující skokovou křivku koně. Rozměry překážek a vzdálenosti mezi překážkami
musí být v souladu s § 183 a 185 platného DŘ.
4. Vodní překážky musí mít dostatečné množství vody. Rozdíl terénu a vodní hladiny
překážky musí mít maximálně 20cm na doskokové hraně překážky. Rozměry překážek
musí být v souladu s § 183 platného DŘ.
5. Na závodišti musí být zajištěno:
 Dočasné ustájení pro 10 koní, kteří se účastní příslušného dostihového dne na
nezbytnou dobu před a po dostihu na závodišti nebo v jeho blízkosti.
 Na závodišti musí být zajištěn zdroj vody pro ošetření koní
 Musí být zajištěn alespoň provizorní box pro poskytnutí nezbytné veterinární péče
zraněným koním, zajištěna stálá veterinární služba a zamezen přístup veřejnosti do
tohoto boxu
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