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Slavia pojišťovna podpoří Velkou pardubickou jako titulární partner 

i v dalších letech 
 

Pardubice, 16. března 2021 – Slavia pojišťovna, ryze česká pojišťovna, bude pokračovat 

v podpoře Velké pardubické, nejstaršího a nejtěžšího dostihu kontinentální Evropy, jako její 

titulární partner i v následujících letech. Zástupci obou stran se dohodli na pokračování 

spolupráce až do roku 2023 s možností opce do roku 2024.  

 

 

„Velká pardubická je obrovskou českou legendou a významnou společenskou i sportovní událostí. 

Stejně jako Slavia pojišťovna je symbolem českého dědictví, a proto je nám ctí, že i po další roky tyto 

dostihy ponesou naše jméno. Partnerství jsem uzavřeli na období 2021–2023 s možností opcí do roku 

2024,“ řekl Karel Waisser, generální ředitel Slavia pojišťovny.  

 

V letošním roce startuje sezona 8. května Zahajovacím dostihovým dnem, po kterém budou následovat 

čtyři kvalifikace, a vlastní hlavní dostih Velká pardubická má stanovený termín na 10. října 2021. 

 

„V této skutečně nelehké době je pro nás velmi důležité, že náš silný partner s námi zůstává i nadále. 

Věřím, že i díky podpoře Slavia pojišťovny, se kterou se v průběhu spolupráce rozšířila na další projekty, 

se nám podaří ustát všechna úskalí této doby,“ uvedl předseda představenstva Dostihového spolku a.s. 

Petr Kvaš. 

 

Titulárním partnerem Velké pardubické je Slavia pojišťovna již od poloviny roku 2019. V roce 2020 se 

kvůli koronavirové pandemii jel výroční 130. ročník bohužel bez diváků, i přesto však Slavia pojišťovna 

zůstala silným partnerem a své aktivity dále rozšířila. Tradičně se podílí například i na programu výstavy 

Koně v akci, která se koná druhý zářijový týden. 

 

„Již více než 150 let Slavia pojišťovna pojišťuje české domácnosti, živnostníky, firmy a podniky, a to je 

obrovský závazek. Podporou Velké pardubické se propojily dvě ryze české a tradiční značky a tato 

spolupráce odráží naši úctu k českým tradicím a jako příspěvek nejen k překonání těžkého období, ale 

i k jejich dalšímu rozvoji do budoucna,“ doplnil Karel Waisser. 

------------------------------------------------- 

V případě zájmu o další informace kontaktujte:   

Slavia pojišťovna: Martina Lambert, tel.: 602 333 682, martina.lambert@slavia-pojistovna.cz 

WS Czech (PR agentura): Vítězslav Horák, tel.: 728 049 205, vhorak@wsczech.cz 

Dostihový spolek, a.s.: Kateřina Nohavová, tel.: 777 065 388, press@zavodistepardubice.cz 
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O společnosti Slavia pojišťovna a.s. 

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech 

z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze českou 

pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 pojišťoven v České republice a patří 

mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění 

dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně 

velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním 

kancelářím. Prostřednictvím 17 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 250 000 aktivních 

klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným 

událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia pojišťovny. 

------------------------------------------------- 

O společnosti Dostihový spolek a.s.  

Od roku 1993 pořadatel dostihových dnů a dalších akcí na závodišti v Pardubicích. Závodiště svou historii píše už 

od roku 1856, kdy na tomto místě vznikla po vzoru z britských ostrovů první dostihová dráha. Od roku 1874 je 

pardubické závodiště domovem nejstaršího a nejtěžšího dostihu kontinentální Evropy – Velké pardubické 

steeplechase, která je současně zařazena do mezinárodního seriálu Crystal Cup. 

www.zavodistepardubice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///10.0.0.220/CLIENTS/Clients%20Current/Slavia%20pojišťovna/PRESS%20RELEASES/2021/02/www.zavodistepardubice.cz

