


Seriál o! sv"tov" proslul#ch, ale v! $eské republice okrajov#ch 
sportech nem%&eme otev'ít ni(ím v#jime(n"j)ím. Ko*ské pólo 
pochází ze stepí St'ední Asie, odkud se je)t" p'ed na)ím letopo(-
tem dostalo na dvory vlada'% Perské a! následn" Parthské 'í)e. 
Z!prostoru dne)ního Íránu se postupn" roz)í'ilo do celého sv"ta. 
Nejv"t)í slu&bu mu ale – jako ostatn" mnoha sport%m – ud"lali 
Britové. 

Novou kratochvíli objevili v!Indii, zm"nili jí jméno z!„pulu“ – 
v#razu pro mí(ek – na polo a! to za(ali provozovat v)ude, kam 
vkro(ila jejich koloniální noha. Aby toho nebylo málo, i!do Ar-
gentiny, která je pova&ována za sv"tovou )pi(ku v!dne)ním pólu, 
se tenhle sport dostal díky Brit%m, lépe 'e(eno díky emigrant%m 
z!Anglie a!Irska. 

!eská stopa
Do $eské republiky se ko*ské pólo dostalo naopak relativn" ne-
dávno. První sportovní klub – La Republica Polo Club – byl zalo-
&en v!roce 2007. „Za první republiky u!nás nevznikla pot'ebná 
tradice. Po revoluci tak nebylo na (em stav"t. Je to )koda, $e)i 
jsou ‚ko*sk#‘ národ, spousta lidí má kon", jezdí na nich sportov-
n" nebo rekrea(n". P'esto se tady ko*ské pólo nehrálo,“ vysv"tlu-
je pozdní uvedení sportu do na)ich kon(in Jan Pr%cha. 

Ko*ské pólo se u!nás ale rozmáhá. V"nují se mu ve (ty'ech klu-
bech: k!La Republice se p'idal pra&sk# Aviator Polo Club, Noe Polo 
Club v!K'tinách a!Polo Club Slu)ovice. V!okolních státech, hlavn" 
v!N"mecku a!Rakousku, je tenhle sport roz)í'en"j)í. A!p'ekvapiv" 
se mu da'í i!na Slovensku, ale hlavn" v!Polsku. Tam hlavn" proto, 
&e Poláci um"jí získat prost'edky na vybudování h'i)+. 

„H'i)t" na ko*ské pólo musí b#t rovné, travnaté, a!hlavn" je 
velké jako deset fotbalov#ch h'i)+. Takov#ch míst není tolik. 
V!$eské republice má ,full-size‘, tedy správn" velké h'i)t" jenom 
klub v!La Republice. Ostatní hrají na men)ích,“ konstatuje hlavní 
v#zvu (eského ko*ského póla Jan Pr%cha. Farma Noe v!K'tinách 
u!Brna má pro ko*ské pólo zase nejlep)í zázemí v!$echách. Vd"(í 
za to nad)ení svého majitele Marka Polana a!jeho rodiny, kter# je 
zárove* prezidentem $eské asociace hrá(% ko*ského póla. 

Vtáhnout ve"ejnost
Krom" drah#ch h'i)+ je ale podle Jana Pr%chy ko*ské pólo do-
stupn# sport. „Náklady se neli)í od jiného jezdeckého sportu. 
Ustájení kon" stojí stejn", registra(ní poplatky taky. Problém je, 
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SPORT

Kdy! ho jednou zkusíte, u! 

mu propadnete. Tak popisuje 

ko"ské pólo Jan Pr#cha, 

viceprezident $eské asociace 

hrá$# tohoto noblesního 

sportu. Sám se do skórování 

ze h%betu cválajícího kon& 

zamiloval p%ed dvanácti lety. 

A'v&%í, !e tenhle na první 

pohled exkluzivní sport má 

v'(esku velkou budoucnost. 

Jenom musí p%esv&d$it 

ve%ejnost, !e není pro nás 

b&!né lidi tak nedostupn), 

jak se jeví.

Formule 1 na 
h!betu kon"
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&e kdy& se sna&íme oslovit lidi z! jin#ch jezdeck#ch 
sport%, u& jsou v! té své disciplín" moc dob'í a! ne-
cht"jí se u(it nic nového. Proto v"t)ina nov#ch (es-
k#ch hrá(% ko*ského póla nemá p'edchozí sportovní 
zku)enosti s!jízdou na koních,“ popisuje slo&itost ná-
boru nov#ch talent% Jan Pr%cha. 

Mo&ná i! proto je hrá(% registrovan#ch v! (eské 
asociaci mén" ne& sedmdesát. Zm"nit to chce Aka-
demie ko*ského póla, ale také netradi(ní propaga(ní 
turnajová )*%ra Taxis Polo, kterou organizuje práv" 
Jan Pr%cha. „Hrajeme na tráv", na písku, na sn"hu. 
Hrajeme v! men)ím formátu – takzvané aréna pólo 
–, aby bylo divácky víc atraktivní. Kdy& ale chceme 
tenhle sport p'edstavit ve'ejnosti, pou&íváme v"t)í 
mí(ek, o!p'estávce diváky posadíme na kon", chceme 
je do toho vtáhnout,“ popisuje Jan Pr%cha sv%j pro-
jekt propagace ko*ského póla. Mimochodem, vstup 
je pro ve'ejnost zdarma… 

Ko#ská stáj F1
Kdy& mluvíme o!dostupnosti ko*ského póla, nem%-
&eme nezmínit jednu malou komplikaci. „Na zápas 
v! na)ich kon(inách vám sta(í dva kon", alespo* je 
podle pravidel prost'ídáte,“ 'íká jen tak mimocho-
dem Jan Pr%cha. D%vodem je pravidlo, podle které-
ho nesmíte dv" po sob" jdoucí „(aky“ – hlavní úseky 
zápasu – odehrát na stejném koni. 

Profesionální klání trvají osm „(ak“, ty pro na)e 
hrá(e b"&n"j)í mají (ty'i nebo )est úsek%. Proto není 
neobvyklé, &e si hrá( na zápas p'ivede i! (ty'i kon". 
To je podle Jana Pr%chy optimum, ideální je, aby m"li 
hrá(i koní p"t – hodí se mít jednoho náhradníka.

Jiné po(ty pou&ívá sv"tová )pi(ka. „Na ty nej-
presti&n"j)í turnaje si hrá(i berou i! (ty'icet koní. 
Ka&d#. V!t#mu máte (ty'i hrá(e, tak&e pro jeden t#m 
musíte ustájit 160 koní. Vynásobte si to )esti t#my, 
které na turnaj p'ijedou, a!je jasné, &e se nem%&e ode-
hrát jen tak n"kde,“ vysv"tluje Jan Pr%cha. Taková 
stáj (asto cestuje speciáln" upraven#mi letadly. A!&e 
v!tomhle sportu létají na té nejvy))í úrovni i!oprav-
du velké peníze, dokazuje i!cena jednoho )pi(kového 
kon" pro ko*ské pólo. Polo pony, jak se jim 'íká, stojí 
(asto i!milion britsk#ch liber…

ru)ení jsou r%zné v#)ky trest%. Kdy& tahle pravidla 
dodr&ujete, pak &ádné nebezpe(í nehrozí. Samoz'ej-
m", v!zápalu hry se i!ti nejlep)í hrá(i dopustí faul%, to 
nelze vylou(it,“ tvrdí Jan Pr%cha. 

V!ko*ském pólu je nap'íklad povoleno hákování, 
to se musíte k!protihrá(i p'iblí&it pouze z!pravé stra-
ny. Kdybyste ho cht"li z! linie útoku vytla(it – a!tak 
zabránit gólu – m%&ete, ale jenom p'iblí&ením zle-
va a! pod úhlem ne v"t)ím ne& 30 stup*%. V)e jiné 
je faul. 

Mimochodem, práv" kv%li bezpe(nosti se musí 
pálka dr&et jen v!pravé ruce. „Pro leváky to je mo&ná 
nev#hoda, na druhé stran" svou lep)í rukou ovládají 
kon", tak&e se to mo&ná vyrovná,“ myslí si Jan Pr%cha. 

Co jiného d$lat?
Dynami(nost hry, p'ísná pravidla, odpov"dnost, 
kterou s! sebou nesou kon", a! také duch t#mu jsou 
tím, (emu na ko*ském pólu propadl Jan Pr%cha. 
„Jakmile jednou za(nete hrát ko*ské pólo, vycházky 
na koni vás p'estanou bavit, p'ijdou vám nudné…“ 
tvrdí. 

Sám by se cht"l ko*skému pólu v"novat i! v! d%-
chodu. „Cht"l bych trénovat d"ti. Proto&e co jiného 
budete v! d%chodu d"lat? V! p"ta)edesáti jste po'ád 
aktivní, ale byznys vás u& nebere. Tak co d"lat? Za-
(nete malovat, fotografovat, cestovat. Pólo je pro m" 
ideální – jste na (erstvém vzduchu, jste s!d"tmi. Za 
m" prost" super.“   

Královská stopa
Mnoho (ástek v!na)em rozhovoru uvád"l Jan Pr%cha v!britsk#ch librách. 
D%vod je prost# – Velká Británie se nejenom zaslou&ila o!roz)í'ení tohoto 
skv"lého sportu, je ale hlavn" stále místem nejpresti&n"j)ích klání. Po-
v"stnou Mekkou je Guards Club, kam se na zápasy ko*ského póla chodí 
dívat i!sama královna. Sportu pomohl i!zájem arabsk#ch )ejk%, kte'í ne-
váhají do póla investovat spousty pen"z. 

P'es tradici a!ropné investice je rájem ko*ského póla Argentina. Podle 
Jana Pr%chy na tom není nic p'ekvapivého. „V!ko*ském pólu znamená 
k%* tak 75 a& 80 procent úsp"chu. Díky nádherné p'írod" a!pastevec-
ké tradici mají Argentinci skv"lé podmínky pro chov koní,“ vysv"tluje. 
V!Argentin" je podle n"j ko*ské pólo sportem (íslo dv", hned po fotbalu. 

„Z!dvaceti nejlep)ích hrá(% ko*ského póla je i!díky tomu devatenáct 
z!Argentiny. A!ten dvacát# je Uruguayec,“ podtrhuje Jan Pr%cha domi-
nanci Jihoameri(an%. O!v#znamu koní sv"d(í i!to, &e je na mezinárodní 
úrovni povoleno pou&ívat v!zápasech kon" klonované. Majitelé velk#ch 
stájí tak pat'í ke )pi(ce v!oblasti klonování zví'at. „My si u!nás myslíme, 
&e nejvy))í úrove* ko*ského sportu je parkur, jen&e v!ko*ském pólu se 
to(í opravdu miliardy. To je jiná úrove*,“ tvrdí Jan Pr%cha. Peníze se ale 
v!tomhle sportu také to(í tak n"jak vzne)en": je to jeden z!mála sport%, 
ne-li jedin#, na kter# je toti& zakázáno sázet.

Handicap, kter% chcete zvy&ovat
V!ko*ském pólu, stejn" jako v!golfu, se kvalita hrá(e de,nuje p'es jeho 
nebo její handicap. Na rozdíl od golfu ale hrá(i póla cht"jí mít handi-
cap co nejvy))í, nejlep)í je desítka. $ím vy))í (íslo, tím jste lep)í hrá(. 
„Zvlá)tností handicapu je i!to, &e nezále&í jenom na va)ich schopnostech 
hrát pólo, ale také na tom, jestli kon" vlastníte, jestli máte pro n" zázemí, 
vlastní h'i)t" a!podobn",“ vysv"tluje Jan Pr%cha. 

Handicap je d%le&it# pro samotné zápasy. Sou(et handicap% v)ech hrá-
(% ur(uje handicap t#mu a!s!ním nastupuje do klání. Rozdíl ve v#)i han-
dicap% t#m% ur(uje úvodní skóre zápasu. Pokud je jeden t#m v!handicapu 
o!dva body slab)í ne& jeho soupe', získává hned na úvod dva góly. Tak je 
tomu u! formátu hry s!osmi úseky, s!osmi „(akami“. Pokud jsou „(aky“ 
jenom (ty'i nebo je jich )est, tak se handicap d"lí. Zápas tak m%&e n"kdy 
za(ít se skóre 1,5 k!nule. 

V!na)ich kon(inách mají nejlep)í hrá(i handicap plus jedna, v!konti-
nentální Evrop" jsou hrá(i i! s! úrovní plus p"t. V! Anglii je jich n"kolik 
s!plus )estkou. Má (eské ko*ské pólo na hrá(e s!lep)ím handicapem? „Na 
trojku nebo (ty'ku se dostaneme, i!kdy& to bude dlouhá cesta. Handicapu 
plus )est se ale asi nedo&iju. Nechci b#t pesimista, ale je to v!nedohlednu. 
Musíme do sportu investovat, jezdit na )pi(kové turnaje a!pak se n"kam 
posuneme,“ myslí si Jan Pr%cha. 

Skv$lá investice
Investice do ko*ského póla se podle n"j mo&n#m sponzor%m hodn" vy-
platí. „Jsou to malé (ástky v!porovnání s!jin#mi marketingov#mi nástro-
ji. A!máte mo&nost vzít své obchodní partnery na n"co opravdu exklu-
zivního, získat nové kontakty, p'edstavit svou spole(nost,“ vyjmenovává 
v#hody zatím malého sportu Jan Pr%cha. Sám se k!pólu dostal práv" díky 
snaze získat nové zákazníky. 

„Mám ,rmu, která instaluje automatizaci do velk#ch vil. Myslel jsem 
si, &e na ko*ském pólu potkám mo&né zákazníky, a!tak jsem se p'es guru 
(eského ko*ského póla a!známou PR mana&erku lady Martinu Lowe do-
stal do Let*an. Tam se m" ujal Achim Jähnke, propagátor ko*ského póla. 
Zeptal se m", jestli umím jezdit na koni. Jezdil jsem rekrea(n", moc rád. 
Tak m" rovnou posadil do sedla a!já tomu sportu propadl,“ vzpomíná na 
své za(átky Jan Pr%cha. 

Ko*ské pólo hraje dvanáct let a!stále si to u&ívá. „Nev"'il jsem, &e se 
n"co takového dá za&ít na koni,“ tvrdí. P'idává k!tomu pot'ebu starat se 
o!kon", které má dva. „To není jako po golfu, kdy& odlo&íte hole do kouta. 
S!ko*mi p'ichází i!odpov"dnost a!starost o!n",“ vysv"tluje. A!dopl*uje, &e 
je to sport hodn" univerzální – spojuje toti& minimáln" (ty'i jiné.

„Je v!tom jízda na koni, ale také taktika z!ragby a!strategie z!)ach%. A!sa-
moz'ejm" )vih pálkou, tedy maletou, to je podobné jako golf nebo tenis…“ 
láká p'ípadné zájemce Jan Pr%cha. 

Dokud se udr'íte v(sedle
Kdy podle Jana Pr%chy za(ít? „Ve chvíli, kdy se dít" udr&í v!sedle,“ tvrdí 
s!úsm"vem. A!dodává, &e sedlo, lépe 'e(eno schopnost se v!n"m udr&et, 
de,nuje také, dokdy se ko*skému pólu m%&ete v"novat. „Proto&e 75 pro-
cent úsp"chu zále&í na koni, je normální, &e na dobré úrovni hrají ko*ské 
pólo i!lidi po sedmdesátce.“

I!p'es dramatick# cval (i trysk a!malety mávající ve vzduchu je podle 
Jana Pr%chy ko*ské pólo bezpe(n# sport. „V)echna pravidla ko*ského 
póla mají za cíl eliminovat nebezpe(né situace. Nemáme moc technick#ch 
pravidel typu ofsajd. Kdy& n"co poru)íte, tak jde o!bezpe(nost, a!za po-

Pravidla podle wiki
Dva t!my po "ty#ech jezdcích proti sob$ nastupují na 

h#i%ti 274 & 146 metr'. Zápas je rozd$len na n$kolik úsek'. 
Jeden úsek, „"aka“ (chukka), trvá 7,5 minuty, odd$luje je 
t#i a( p$t minut dlouhá p#estávka. Jeden zápas se obvykle 
skládá z)%esti, n$kdy jen ze "ty# úsek', profesionální 
turnaje se hrají na osm. Poslední „"aka“ se hraje sedm 
minut – inu Britové.

Na h#i%ti je vyzna"eno n$kolik "ar odpalu (27, 36 a)54 
metr'), st#edové T pro úvodní vhazování a)postranní "áry. 
Na u(%ích stranách jsou umíst$ny branky, tvo#ené dv$ma 
sloupky 7,63 m vzdálen!mi bez p#í"ného b#evna. U)ka(dé 
branky jsou dva brankoví rozhod"í, kte#í sledují, zda mí"ek 
pro%el brankou regulérn$. Hru #ídí jeden rozhod"í, kterému 
sekundují "ároví.

K)vybavení hrá"e pat#í pálka (mallet), rukavice, p#ilba, 
chráni"e kolen a)samoz#ejm$ k'*.

T$ch má ka(d! hrá" n$kolik, v$t%inou s)jedním neode-
hraje víc ne( dva úseky hry. Nejlep%ího kon$ si nechává na 
záv$re"n! úsek, kter! b!vá rozhodující. Kon$ jsou k#í(enci 
argentinsk!ch Criollos a)anglick!ch plnokrevník'. +íká se 
jim polo pony. Musejí b!t rychlí, obratní.


