
EHV-1 NAŘÍZENÍ 
 

 
1. Před příjezdem 

 
• Z nařízení Státní veterinární správy ČR musí být splněny následující podmínky:  

o Vakcinace proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) 
dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny, kůň musí být v době 
příjezdu v imunitě proti tomuto onemocnění (většina vakcín 14 dní po 
vakcinaci) 

nebo 

o laboratorní vyšetření na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze 
vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 
10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku). 

o Laboratorní vyšetření na infekční anemii koní (coggins test) s negativním 
výsledkem ne starším 12 měsíců 

 Tyto dokumenty je nutné poslat nejpozději 3 dny před příjezdem na email: 
zuzana.ciganova@email.cz 

 
• Prosíme o zaslání informací: Jméno jezdce, jméno ošetřovatele, jejich kontaktní 

telefonní čísla a předpokládaný čas a den příjezdu na email: zuzana.ciganova@email.cz  
 

• Dokument “FEI Equine Health Self-Certification Form“ je nutné vyplnit a mít ho 
připravený při příjezdu v tištěné formě. Ve formuláři je povinnost měřit teplotu koní 
10 dní před příjezdem na závody. 

 
2. Příjezd 

 
• Prosíme o respektování časů pro příjezdy koní: 

 
1.týden 
ÚT 27.4.  12:00- 21:00 
ST 28.4.  7:00 - 16:00 

 

2.týden 
ÚT 4.5. 12:00- 21:00 
ST 5.5. 7:00 - 20:00 
ČT 6.5. 7:00 - 16:00 

 
• Při příjezdu bude nutné předložit následující dokumenty v tištěné podobě: FEI Equine 

Health Self-Certification Form, Coggins test, PCR test pro koně (pokud není 
vakcinován). 
 

• Prosím, mějte po ruce teploměr pro povinné měření teploty při příjezdu, kdy bude 
nutné použít vlastní teploměr.  

 
 



3. V průběhu 
 

• Povinné měření teploty koní ráno a večer  
 

• Vzhledem k šířící se EHV-1 nákaze budou mít psi zakázán vstup do areálu 
 

• V uličkách ve stájích bude umožněn pouze jednosměrný pohyb 
 

• Čištění a sedlání na uličkách je z nařízení FEI zakázáno 
 

• Všechna platná nařízení obdrží jezdci při příjezdu, budou nahrány v aplikaci Equipe a 
vycházejí ze směrnic vydaných FEI - FEI regulations. 

 
 

COVID-19 NAŘÍZENÍ 
 

1. Před příjezdem 
 

• Všichni závodníci, rozhodčí a členové realizačního týmu musí předložit při příjezdu do 
areálu negativní RT-PCR test, který nesmí být starší 48 hod. od odběru biologického 
vzorku. Dále budete potřebovat vyplněný self-reporting formulář. Prosím, připravte si 
oba dokumenty v tištěné verzi. 
 

2. Příjezd 
 

• Pouze osoba s negativním RT-PCR testem, vyplněným self-reporting formulářem a 
tělesnou teplotou nižší než 37,5 C bude oprávněna vstoupit do areálu. (V případě 
příjezdu s koňmi budete až po této kontrole a odevzdání dokumentů pokračovat na 
přejímku koní.)   
 

• Vzhledem k omezenému množství osob, kteří se smí závodů účastnit, může mít každý 
jezdec pouze 2 další akreditované osoby. 

 
3. V průběhu 

 
• Každý pátek proběhne povinné přetestování antigenním testem. Testovací tým bude 

na závodišti a pro osoby pojištěné u české zdravotní pojišťovny bude zdarma.   
 

• Povinnost nosit respirátory FFP2 nebo KN95, mimo osoby sedící na koni. 
 

• Všechna platná nařízení obdrží jezdci při příjezdu, budou nahrány v aplikaci Equipe a 
vycházejí ze směrnic, které obdržel pořadatel od MZ ČR. 

 


