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TAXIS POLO
GRAND SLAM
Světová premiéra v Česku
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První tři březnové dny tohoto roku patřily 
na pardubickém závodišti koním v podobě, kterou svět 

ještě nezažil – na umělém ledě se tu hrál unikátní turnaj 
Taxis Polo Snow, který je vlastně prvním dílem 

výjimečného grandslamu, seriálu, v němž se v rámci 
jednoho roku utkají jednotlivé týmy na ledu, 

písku i na trávě.

BE YOURSELF

75



Pólo 
Kolektivní jezdecký sport, ve kterém proti 

sobě nastupují na venkovním travnatém 

hřišti dva čtyřčlenné týmy jezdců na ko-

ních. Cílem je dostat za pomoci pálky mí-

ček do branky soupeře.

Zápas je rozdělen na několik úseků. 

Jeden úsek, tzv. čaka (chukka), trvá 

7,5 minuty a odděluje je 3 až 5 minut 

dlouhá přestávka. Jeden zápas se ob-

vykle skládá ze 4, někdy také z 6 nebo 

až 8 úseků. Hru řídí jeden rozhodčí, 

kterému sekundují čároví. 

Hráči
Každý hráč má přidělený handicap v roz-

sahu -2 až +10 (nejvyšší handicap), součet 

handicapů všech hráčů určuje celkový 

handicap týmu. Rozdíl handicapů určuje

počáteční skóre zápasu. 

Základní výbava hráče

1  Pálka (mallet) – 122 až 135 cm

dlouhá, hlava je doutníkového

tvaru a měří 25 cm. Hráč musí

pálku držet v pravé ruce.

2  Helma – charakterizuje hráče, 

který si pro svou helmu může 

zvolit barevné provedení, iniciály 

nebo loga.

3  Dres – tričko s límečkem, 

pro snow pólo se používají za-

teplená trička s dlouhým ruká-

vem. Hráči mají na dresu číslo, 

a to vždy od jedné do čtyř.

4  Bílé kalhoty

5  Kolenové chrániče

6  Rukavice – některé rukavice 

jsou vybavené uhlíkovými vlákny 

pro zvýšenou ochranu.

7  Boty – vyrobeny z pevné hnědé 

nebo černé kůže, oproti klasickým jez-

deckým botám jsou pevnější, aby chrá-

nily hráče při vytlačování nebo před úde-

rem míčku či malety.

Koně
Polo Pony – kříženci argentinských 

Criollos a anglických plnokrevníků

Koní má každý hráč několik, platí pravidlo, 

že pro každou část hry je musí hráč střídat. 

Nejlepšího koně si nechává na závěrečný 

úsek, který bývá většinou rozhodující. 

Jakkoliv v prvních březnových dnech – v soula-
du s kalendářní, meteorologickou i astrono-
mickou zimou – mělo být Česko zasypáno sně-

hem, před koncem února se výrazně oteplilo, když 
jaro poprvé dalo vědět, že letos opět bude. A dalo 
to vědět velmi důrazně, až šestnácti stupni nad 
nulou ve stínu. Trochu tím organizátorům světové 
premiéry turnaje koňského póla na umělém ledě 
zamotalo hlavu, teplu museli vzdorovat pomocí 
těžkotonážních souprav, které z biatlonového ráje 
v Novém Městě na Moravě do Pardubic přestěho-
valy narychlo kolem dvou set kubíků sněhu, který 
přikryl umělý led. V turnajových dnech už bylo 
poněkud chladněji, při šesti stupních nad nulou 
ovšem sníh pod kopyty koní odtával velmi rychle. 
Turnaj byl utkáním čtyř týmů a mezi muži se 
srdnatě výzvě ledového póla postavily i dvě 
ženy. Slováci, hrající pod hlavičkou Raiffeisen 
Leasing, přijeli do Pardubic skvěle připraveni 
a možná jim do inále pomohl i trik – nastoupili 

totiž na koních dokonale oholených, což mělo 
zabránit přehřívání a podtrhnout fyzickou vý-
drž. Na vítězství to už ale nestačilo, maďarský 
tým, nastupující trochu paradoxně pod jménem 
České mincovny, je přejel 11:6 a potvrdil očeká-
vání. Dlužno dodat, že Česko reprezentoval tým 
Insight Home a Evropu tým Tesla, které bojovaly, 
ale na inále to přes všechnu snahu nestačilo.
Celou akci doplňoval zajímavý doprovodný pro-
gram, ať již to byly juniorské zápasy koňského 
póla nebo možnost vyzkoušet, ochutnat a obdi-
vovat mnohé exkluzivity, od vynikajících argen-
tinských vín přes prémiové rumy, krásné šperky 
a moderní umění až po zkušební jízdy s vozy 
Tesla a Ford Mustang. 

Pólo je vášeň
Celá myšlenka na Polo Grand Slam se zrodila 
v hlavě Jana Průchy, viceprezidenta České aso-
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Hřiště
Hraje se na travnatém hřišti 274 × 146 metrů. Na hřišti 

je vyznačeno několik čar odpalu (27, 36 a 54 metrů), 

středové T pro úvodní vhazování a postranní čáry. 

Na užších stranách jsou umístěny branky, při-

čemž branka je tvořena dvěma sloupky bez 

příčného břevna, vzdálenými od sebe 

7,63 metru. U každé branky jsou dva 

brankoví rozhodčí, kteří sledují, 

zda míček prošel brankou regu-

lérně. 

Sedlo je speciálně 

uzpůsobeno, aby hráči nic 

nebránilo při úderu.

Podkovy
Na snow pólo 

se používají speciál-

ní podkovy s gumo-

vou vložkou, tzv. vyha-

zovákem, která zabraňuje, 

aby se koním nabaloval 

na kopyta sníh.

Každá podkova má pro snow 

pólo dva hřeby, tzv. ozuby, které 

jsou pod patou koně a které zabra-

ňují většímu podkluzu v případě, že 

dojde ke kontaktu s ledovou 

plochou.

Míček je buď plastový, nebo z vrbového

kořene, průměr má 7,6 až 8,9 cm 

a váží 99 až 128 gramů.

Pro hru na sněhu či v písku 

se používají větší gumové 

míče ( ).

Hřiště
Hraje se na travnatém

je vyznačeno něko

středové T pro
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ČÍM JE PŘI HŘE ZAJIŠTĚNA 
BEZPEČNOST KONĚ
1  Každý kůň musí mít na všech nohou bandáže, 

které chrání citlivé části před úderem jak mí-

čem, tak případně maletou.

2  Pólo koně mají hřívu velmi krátce střiženou. 

Je to proto, aby se nezamotala při hře do hrá-

čovy pálky (malety).

3  Ocas každého koně musí být zapleten tak, 

aby nedošlo k případnému zamotání do ma-

let hráčů. Ocas koně rozhodčího však zaplete-

ný být nemusí.

8,9 cm

Třmeny bývají širší 

a mohutnější, což umožňuje 

hráči pohodlnější stání 

ve třmenech a lepší 

vyklonění při odehrávání 

míče. 
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ciace hráčů koňského póla, který tomuto 
sportu propadl před sedmi lety a stál 
i u zrodu asociace, která má dnes přes pade-
sát hráčů, sdružuje všechny čtyři významné 
pólo kluby v Česku a je 9.  největší asociací 
v Evropě s celkem 28 členskými zeměmi: 
„Koňské pólo se ve světě hraje jak na trávě, 
tak na sněhu nebo na písku. Naším cílem bylo 
umožnit hrát pólo na všech třech površích. 
Díky vstřícnosti Dostihového spolku a města 
Pardubice proto vznikl takový Polo Grand 
Slam, který jsme pojmenovali TAXIS POLO. 
Díky poměrně velké hrací ploše pro koňské 
pólo je totiž klíčové, aby se hrálo před divác-
kou tribunou – a Praha takové podmínky 
nemá, zatímco dostihové závodiště v Pardu-
bicích má podmínky na evropské úrovni. 
A ideální jsou i z hlediska polohy a infra-
struktury. Pro hráče z okolních zemí, tedy 
z Německa, Rakouska, Maďarska a Slovenska 
je dostupné, navíc v těsné blízkosti závodiště 
je i mezinárodní letiště.“

Nezbývá, než se těšit na srpnový turnaj 
na písku – Taxis Polo Beach se pod zášti-
tou Velvyslanectví Argentinské republiky 
a osobně i velvyslance Argentinské repub-
liky Roberta Alejandra Salafii uskuteční 
16. až 18. srpna opět na Dostihovém závo-
dišti v Pardubicích. A bude to poprvé, kdy 
se v Česku bude hrát pólo na písku. Dobrý 
důvod přijít se podívat. „Chci dostat koň-
ské pólo do širšího povědomí a přispět 
i ke zlepšení a kultivaci společenského pro-
středí v České republice. Nechceme, aby 
koňské pólo bylo vnímáno jako sport pro 
pár snobů. Je to totiž úžasná hra, která 
v sobě spojuje týmovost, odhodlání, odva-
hu, fair-play a lásku ke koním. Je to sport, 
který respektuje původní podstatu sportov-
ních klání, totiž čest. A proto na žádný ofi-
ciální mezinárodní pólo turnaj není možno 
sázet, protože sázky jsou prvním důvodem 
k ovlivňování výsledků a prvním krokem 
k tomu, že se ze sportu stává byznys,“ zve 
Jan Průcha na další turnaj jedinečného 
seriálu. Byť nikdy v Česku pólo nebude asi 
národním sportem jako v Argentině, šanci 
zabydlet se tu jistě má, vždyť koním 
a koňským sportům se tu věnuje ohromné 
množství lidí a mají zde velkou tradici. 
Ostatně, v Pardubicích se dostihy pořádají 
od roku 1856.  

„Pólo handicap 
je vstupenka do světa…“

Winston Churchill

VHAZOVÁNÍ – V pólu je vhazová-

ní před začátkem každé hry příleži-

tostí pozvat na hřiště významné 

osobnosti, které zahájí zápas. Nejinak 

tomu bylo i v Pardubicích – náměstku 

primátora města Pardubice Ing. Petru 

Kvašovi podává míč britský rozhodčí 

Brad Blackett.

KONĚ – Pólo kůň je klíčovou čás-

tí hry. Jeho vliv na výkon hráče je 

více než 70 % a bez nadsázky lze říci, 

že správně vycvičení koně do velké 

míry rozhodují o výsledku zápasu. 

Výchova koně není ale rychlou, ani 

levnou záležitostí.

PŘÍLEŽITOST K SETKÁNÍ  – Koňské pólo přináší divákům napětí ze hry, 

ušlechtilý gentlemanský sport i atraktivní podívanou. Také proto je skvělou 

možností k potkání zajímavých lidí. Což ocení především sponzoři turnajů, 

pro které je pólo jedinečná příležitost pozvat své obchodní partnery, zá-

kazníky nebo kolegy.
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DĚTI A PÓLO – S pólem se dá začít poměrně v útlém 

věku, doslova jakmile se malý pólista udrží v sedle. Ně-

které děti začínají v pěti letech a zvládnou hru během 

dvou let tréninku. Pořádají se dokonce i dětské pólo tur-

naje, protože dětská členská základna je jako v jiných 

sportech klíčem k rozvoji póla.

KONĚ POD KAPOTOU – Krásná auta patří ke koňskému pólu stejně jako 

dámské klobouky. Často před začátkem turnaje se pořádá závod v rychlém 

startu koně a závodního supersportu. A možná překvapí, že v prvních 

sekundách vždy vede kůň.
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