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Vážení sportovní přátelé,

dostihové závodiště v Pardubicích má bohatou 
tradici, která je spojena především s Velkou 
pardubickou steeplechase. TAXIS BEACH 
POLO je jediným turnajem svého druhu 
v České republice, a proto jsem rád, že jej 
může hostit právě náš kraj. Věřím, že se stane 
atraktivní podívanou pro všechny příznivce 
koňského sportu, který je s naším regionem 
natolik spjatý. 

RENÉ ŽIVNÝ
radní Pardubického kraje

Vážené dámy, vážení pánové,

uspořádat v Pardubicích turnaje koňského 
póla se na první pohled mohlo zdát jako 
odvážný nápad. Teď se stává realitou. 
Po dvou turnajích – TAXIS SNOW POLO 
na sněhu a TAXIS POLO OPEN na trávě 
– máme dnes před sebou první turnaj 
na písku, TAXIS BEACH POLO. Unikátní 
sportovní podnik s mezinárodním dosahem. 
Věřím, že si jej všichni naplno užijeme. 

PETR KVAŠ
náměstek primátora statutárního města 
Pardubice
člen představenstva Dostihový spolek 

Vážení příznivci koňského póla,

jsme potěšeni, že jste si udělali čas a přišli 
jste navštívit letos již třetí turnaj ze série 
TAXIS POLO. Chtěli bychom poděkovat 
Dostihovému spolku za možnost přinést 
koňské pólo právě do Pardubic a za podporu 
jak Magistrátu města Pardubice, tak 
Pardubickému kraji. Založili jsme společně 
tradici, která by měla přispět k propagaci 
koňského póla jako sportu v České republice. 

Přejeme vám skvělou zábavu.

JAN PRŮCHA
viceprezident Asociace hráčů koňského póla

Vážení a milí hosté,

jsme velmi rádi, že Vás můžeme přivítat 
již na třetím mezinárodním turnaji. Vzniká 
tradice, při které koňské pólo zaujalo své 
místo vedle dalších koňských sportů, které 
na závodiště do Pardubic patří. Když se 
bavím s hráči, ti nešetří chválou na možnosti 
závodiště v Pardubicích, a především na 
pohostinnost a organizační schopnosti 
Dostihového spolku. Díky patří také všem 
partnerům, kteří jsou ochotni věnovat čas 
i prostředky na podporu tohoto sportu.

KAREL KNETL
CEO, Taxis Polo 



www.zavodistepardubice.cz

Přehled akcí v sezóně 2019

* Zm
ěny vyhrazeny

1. - 3. 3. Taxis Snow Polo

17. 3. Atletický kros

23. 3. Jarní burza

30. 3. Extrémní golf

13. - 14. 4. Závody spřežení

19. – 21. 4. Jarní všestrannost 
- kvalifi kace na Zlatou podkovu

27. 4. Supersprint 2019 
- závod canicrossu

28. 4. Gold Rabbit Trophy 
- mezinárodní coursing

8. 5. Zahajovací dostihový den 
+ Jezdecké hry pro děti

11. 5. BARTH DAY

18. 5. AGROFERT Run

25. 5. I. kvalifi kace na 129. Velkou 
pardubickou steeplechase

1. 6. 18. Dětský super den

8. 6. Zlatý pohár + Taxis Polo Open

15. – 16. 6. Fresh Festival

23. 6. II. kvalifi kace na 129. Velkou 
pardubickou steeplechase

6. – 7. 7.
Závody spřežení - kvalifi kace 
na Zlatou podkovu - Cena hejtmana 
Pardubického kraje

12. – 13. 7. LÉTOFEST

19. – 21. 7. Letní všestrannost

10. 8. III. kvalifi kace na 129. Velkou 
pardubickou se Slavia pojišťovnou

17. - 18. 8. Friends Fest + Taxis Beach Polo

24. - 25. 8. 21. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci

7. 9.
IV. kvalifi kace na 129. Velkou 
pardubickou se Slavia pojišťovnou
- Evropský den koní

12. 10. Překážkové dostihy

13. 10. 129. Velká pardubická 
se Slavia pojišťovnou

26. 10. Závěrečný dostihový den

2. - 3. 11. Rozlučková všestrannost

9. 11. Run Tour

16 .11. Hubertova jízda

29. 11. - 1. 12. TAXIS Gladiator Race

1. 12. – 29. 2. 
2020 

Zimní sportovní park Nadace 
pro rozvoj města Pardubic
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PARDUBICKÉ ZÁVODIŠTĚ NENÍ  
JEN DOMOVEM VELKÉ PARDUBICKÉ
Historie pardubických dostihů se začala psát v roce 1856, kdy po vzoru z britských 
ostrovů vznikla v Pardubicích první závodní dráha. Jen o pár let později, v roce 1874 tu 
odstartovala první Velká pardubická. U jejího zrodu stáli hrabě Max Ugarte, princ Emil 
Fürstenberg a Oktavián Kinský. V prvním ročníku startovalo 14 koní a celkovou dotací 
bylo 8 000 zlatých. Od té doby se dostih s malými výjimkami běhá každoročně. Velká 
pardubická je nejstarším a nejtěžším dostihem kontinentální Evropy a je součástí 
mezinárodního dostihového seriálu Crystal Cup. 

Pardubické závodiště už dnes ale není pouze domovem Velké pardubické. Ročně se 
tu uskuteční devět dostihových mítinků včetně kvalifikačního seriálu na legendární 
dostih. Své místo tu už více než čtvrt století má i mezinárodní výstava Koně v akci, 
která nabízí nejen chovatelské kolekce, ale i bohatý program s prezentací dovedností 
koní všech možných plemen. Oblíbené je závodiště také pro další jezdecké sporty – 
zejména závody všestrannosti a klání koňských spřežení. Navštívit tu ale můžete také 
různé hudební a národní festivaly, gurmánskou show a celou řadu běžeckých závodů. 

Od roku 1993 je pořadatelem dostihů a dalších sportovních akcí Dostihový spolek, a. s.



Polo (Persian: ناگوچ , Chōwgān, z tibetského pu-lu) je kolektivní jezdecký 
sport, ve kterém proti sobě nastupují na venkovním hřišti dva čtyřčlenné 
týmy jezdců na koních. Cílem je dostat za pomoci pálky míček do branky 
soupeře.

JAK SE HRAJE
Dva týmy po čtyřech jezdcích proti sobě nastupují na travnatém hřišti 
274 × 146 metrů. 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 obvykle skládá ze 4, někdy také z 6 nebo až 
8 úseků.

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, přičemž branka je tvořena dvěma sloupky bez příčného břevna, 
vzdálenými od sebe 7,63 m. U každé branky jsou dva brankoví rozhodčí, 
kteří sledují, zda míček prošel brankou regulérně. Hru řídí jeden 
rozhodčí, kterému sekundují čároví. Každý hráč má přidělený handicap 
v rozsahu -2 až +10 (nejvyšší handicap), součet handicapů všech hráčů 
určuje celkový handicap týmu. Rozdíl handicapů určuje počáteční skóre 
zápasu. K vybavení hráče patří pálka (mallet), rukavice, přilba, chrániče 
kolen a samozřejmě kůň.

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. Kůň musí mít na nohou bandáže, které ho chrání před úderem pálkou, 
ocas musí být zapletený, aby se do něj pálka nezamotala. Koně jsou kříženci 
argentinských Criollos a anglických plnokrevníků a říká se jim Polo Pony. Pálka je 
122 až 135 cm dlouhá, hlava je doutníkového tvaru a má 25 cm. Hráč musí pálku 
držet v pravé ruce. Míček je buď plastový, nebo z vrbového kořene, průměr má 7,6 
až 8,9 cm a váží 99 až 128 gramů.

PRAVIDLA



ČESKÁ ASOCIACE HRÁČŮ 
KOŇSKÉHO PÓLA
Řídicí organizace jezdeckého póla v České republice, člen 
Federation of International Polo, která sdružuje národní 
asociace z celého světa. V současné době má přes padesát 
členů/hráčů a sdružuje čtyři české kluby. Je tak garantem 
špičkové kvality celého turnaje TAXIS POLO 2019. 

Hlavními cíli Asociace jsou: přispět k propagaci koňského póla 
jako sportu v České republice, udržování systému handicapů 
přidělovaných jednotlivým hráčům, dohled nad dodržováním 
pravidel koňského póla a koordinace domácích a zahraničních 
turnajů.

www.CzechPolo.cz

AVIATOR POLO CLUB
Jeden z nejstarších a v současné době co do počtu hráčů 
největší klub koňského póla v České republice. Člen České 
asociace hráčů koňského póla, která je řídicí organizací 
jezdeckého póla v Česku. Klub disponuje plnohodnotným 
zázemím včetně vnitřní haly a v současné době má 
24 hráčů, kteří se zúčastňují mnoha mezinárodních 
turnajů. Zakladatelem klubu je Achim Jähnke 
(Handicap: 0), který hraje pólo od roku 2010.

Pokud máte zájem začít hrát pólo nebo se jen o tomto 
sportu, který je pro nás vášní, více dozvědět, neváhejte přijít 
do našeho klubu.

www.AviatorPoloClub.com



BRAD RAINFORD-BLACKETT
Brad je profesionální hráč póla, který hraje na 
turnajích všech úrovní v Evropě a Austrálii. 
Je oficiálním rozhodčím pro turnaje 
od týmového handicapu 16. Díky své 
zkušenosti jako rozhodčí získal respekt 
v celé Evropě. Vzhledem k tomu, že má 
i bohaté zkušenosti jako hráč, je zárukou, 
že do turnaje přinese zábavnou a zároveň 
plynulou a bezpečnou hru. Jsme potěšeni, že 
bude rozhodovat i Taxis Beach Polo 2019.

PROGRAM
PÁTEK  
16. SRPNA 2019
15.00 Zahájení turnaje

15.30 Dětské pólo

16.00 První zápas

17.30 Druhý zápas

19.00 Zakončení prvního dne

NEDĚLE  
18. SRPNA 2019
10.00 Zahájení třetího hracího dne

11.30 Dětské pólo

12.00 První zápas

13.30 Druhý zápas

15.00 Zakončení turnaje

SOBOTA  
17. SRPNA 2019  
FINÁLOVÝ DEN
• Bohatý doprovodný program

• Komentované zápasy

10.00 Otevření VIP POLO LOUNGE

10.45 Dětské pólo

13.00 Zahájení finálového dne 

13.30 Zápas o třetí místo

14.30 Doprovodný program

16.00 Finálový zápas

17.00 Slavnostní vyhlášení vítězů

17.30 After Party (pro VIP hosty)

• Možnost si beach pólo vyzkoušet

20.00 Koncert SUZI QUATRO (USA)

21.30 Ohňostroj

TAXIS POLO
TAXIS POLO je unikátní řada mezinárodních turnajů 
koňského póla, které se konají exkluzivně na dostihovém 
závodišti v Pardubicích. Hlavními pořadateli jsou Dostihový 
spolek a Aviator Polo Club. Turnaje jsou pořádány pod 
záštitou České asociace hráčů koňského póla. V zimních 
měsících se koná TAXIS SNOW POLO, v létě pak dva turnaje 
– první na písku TAXIS BEACH POLO a druhý na travnatém 
hřišti TAXIS POLO OPEN.

www.TaxisPolo.com



TÝMY

ERSTE PREMIER
Beach Polo Team HCP: 1

LADISLAV 
„SHERIFF“ 
AGÁRDI 
HCP: 1

ALEXANDRA 
BENČÍKOVÁ 
HCP: 0

ANDREA 
FÜLÖPOVÁ 
HCP: 0

INSIGHT ENERGY
Beach Polo Team HCP: 2

ČESKÁ MINCOVNA
Beach Polo Team HCP: 0

DANIEL 
ZACHOVAL 
HCP: 0

ROMAN  
ENDT 
HCP: 0

JITKA  
ŠVÁCHOVÁ 
FUKSOVÁ  
HCP: 0

CLARA 
MAHLEROVÁ 
HCP: 0

ACHIM  
JÄHNKE  
HCP: 1

JAN  
PRŮCHA  
HCP: 1

ELIÁŠ  
GILL 
HCP: 0

MONA 
SCHARF 
HCP: 0

LETIŠTĚ PARDUBICE
Beach Polo Team HCP: 0

DANIELA 
SVOBODOVÁ 
HCP: 0

VERONIKA 
SÁNDOROVÁ 
HCP: 0

DOMINIKA 
PRŮŠOVÁ 
HCP: 0

DOMINIKA 
STANISLAVOVÁ 
HCP: 0

TOMÁŠ 
VEJSADA 
HCP: 0



BRONZE PARTNER

SILVER PARTNER

GOLD PARTNER

TEAM PARTNER

ZÁŠTITA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

DĚKUJEME VŠEM  PARTNERŮM



KŮŇ A HRÁČ
HELMA
Každý hráč musí mít při hře nasazenu helmu.  
Ta charakterizuje hráče, který si pro svou helmu může 
zvolit barevné provedení, iniciály nebo loga. 

DRES
Standardně se hraje v pólo tričkách s límečkem. 
Pro snow pólo se používají zateplená s dlouhým 
rukávem. Hráči mají na dresu číslo, a to vždy od 
jedné do čtyř. 

KALHOTY
Hráči musejí mít bílé 
kalhoty – anglicky 
whites. Při tréninku se 
často používají obyčejné 
džíny.

SEDLO
Sedlo na pólo je uzpůsobeno 
tomu, aby se hráč mohl pohodlně 
předklánět nebo vyklánět, a tak mu 
nijak nebránilo pří úderu. 

PODSEDLOVÁ DEKA
Na hřbetě koně spočívá sedlová deka nebo poduška, 
která se vyrábí z plsti nebo se vycpává vlnou. Díky 
podušce je váha jezdce rovnoměrně rozložena po 
celém hřbetě a je soustředěna především na části 
s dobrým osvalením.

CHRÁNIČE
Kolenové chrániče jsou povinnou výbavou hráče. Chrání 
kolena při kontaktu s druhým hráčem (vytlačování), při 
kterém jsou právě kolena velmi exponována.

BOTY
Pólo boty jsou vyrobeny z pevné hnědé nebo 
černé kůže. Oproti klasickým jezdeckým botám 
jsou pevnější, aby chránily hráče při vytlačování 
nebo před úderem míčku či malety. 

OCAS
Ocas každého koně musí 
být zapleten tak, aby 
nedošlo k případnému 
zamotání do malet hráčů. 
Ocas koně rozhodčího 
však zapletený být 
nemusí.

PODKOVY
Koně mají standardně podkovy. Na snow pólo 
se používají speciální podkovy s gumovou 
vložkou – tzv. vyhazovákem –, která zabraňuje, 
aby se koním nabaloval na kopyta sníh.

OSTRUHY
Někteří hráči používají 
pro komunikaci 
s koněm i ostruhy, 
které slouží především 
k intenzivnějšímu 
pobízení. 

MALLET
Pálka, kterou hráči odpalují míč, se nazývá mallet (maleta) nebo španělsky 
taco. Na jejím konci je většinou dřevěná hlava doutníkového tvaru, zatímco 
vlastní tělo pálky bývá bambusové. Délka a váha pálky záleží na velikosti koně 
a hráčových preferencích. Maletu musí hráč držet vždy v pravé ruce.

BRÝLE
Brýle nejsou povinné, ale hráči je 
používají jako ochranu očí a zároveň 
jako stínění před slunečními paprsky.

RUKAVICE
Hráči používají rukavice jako 
ochranu před případným 
zraněním. Některé rukavice 
jsou vybavené uhlíkovými 
vlákny pro zvýšenou ochranu.

HŘÍVA
Pólo koně mají hřívu velmi krátce střiženou. Je to proto, 
aby se nezamotala při hře do hráčovy pálky (malety).

UZDA
Uzda je důležitou součástí jezdeckého postroje. 
Většinou je vyrobena z kůže, měla by být pro koně 
pohodlná a neměla by mu jakkoli bránit ve výhledu. 
Skládá se z udidla, dvou lícnic (pokud je jedna 
lícnice, pak se mluví o uzdečce), podhrdelníku, 
nátylníku, čelenky a nánosníku.

UDIDLO
Udidlo je součástí uzdy. Tento nástroj slouží 
k ovládání koně a je umístěn přímo v tlamě 
koně nad jazykem. Udidel existuje mnoho 
typů – liší se použitým materiálem a tvarem.

OTĚŽE
Pólo uzdy mají celkem čtyři otěže, což je 
o dvě více než u ostatních koňských disciplin. 
Na obrázku jsou zobrazeny tzv. průvlečky. 
Díky čtyřem otěžím je kůň maximálně 
ovladatelný.

MARTINGAL
Martingal je důležitou 
součástí výstroje koně. 
Zabraňuje, aby kůň 
neházel hlavou dozadu, 
čímž by mohl udeřit do 
hráče, který se často 
hluboko předklání, aby 
odehrál míč. CHRÁNIČE

Chrániče se používají především na předních 
nohou koně proto, aby chránily citlivé části 
před úderem maletou nebo míčkem.

TŘMENY
Třmeny na pólo jsou většinou širší a mohutnější, což umožňuje hráči 
pohodlnější stání ve třmenech a lepší vyklonění při odehrávání míče. 
Třmeny jsou zavěšeny na třmenových řemenech.

MÍČ
Pro hru na sněhu či v písku (BEACH POLO) se používají 
větší gumové míče. Klasické pólo na trávě se hraje 
menšími bílými míčky, většinou z plastu nebo vrbového 
kořene. Průměr má 7,6 až 8,9 cm a váží 99 až 128 gramů.

PODBŘIŠNÍK
Velice důležitou součástí výstroje 
je také podbřišník, který vlastně 
drží sedlo na místě. Bezpečnost 
podbřišníku je jištěna dodatečným, 
většinou koženým popruhem, který 
se zapíná přes podbřišník.

BANDÁŽE
Všechny koně musejí  
mít na všech nohou bandáže, 
které chrání citlivé části 
před úderem jak míčem, tak 
případně maletou. 



Pólo, to je Aviator Polo Club
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Solární elektrárny pro váš domov.  
Bez kompromisu. Razíme tradiční hodnoty

SPOŘENÍ, NA KTERÉ  
SI MŮŽETE SÁHNOUT

Se Zlatým spořením České mincovny proměníte 
své úspory ve fyzické zlato, které přináší 

nadprůměrné zhodnocení, odolává inflaci a je vám 
za všech okolností k dispozici.



Jsme mostem 
mezi Prahou a Berlínem.

Některé magazíny jsou k listování, 
náš je ke čtení.

www.novinyanovinky.cz

berlin

praha
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Letiště Pardubice  
– místo, kde má létání tradici





Šperky pro vaše hluboké vztahy



Krása je dědičnáModerní magazín pro progresivní muže.  
Bez ostychu.



Pořadatel turnajů TAXIS POLO je společnost Hustá pěna, s. r. o., K Dýmači 126, 143 00 Praha 4  
IČO: 24309478, DIČ: CZ24309478, www.hustapena.cz

© 2019 Hustá pěna, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. TAXIS je registrovaná ochranná známka 
společnosti Dostihový spolek, a. s.

BLÁZNI, CO CHTĚJÍ 
PŘITÁHNOUT FANOUŠKY 
A POSKYTNOUT JIM ZÁŽITEK
Idea uskutečnit turnaj koňského póla na sněhu, k tomu na ledové ploše a být tak 
unikátní nejen v ČR, ale i ve světě? Tak to tady už bylo a proběhlo. A byl to úspěch! 
Nyní jsme pro změnu pro pardubické závodiště připravili koňské pólo na písku! 
Blázni, říkáte si? Ano, jsme blázni, a chceme víc.

Pro srpnový turnaj zasněžovat hřiště není potřeba, protože se odehraje na písku. Máme 
ale opět prvenství. Je to v Čechách poprvé, co se koňské pólo bude hrát na písku. 

Zároveň jsme se rozhodli lidem koňské pólo více přiblížit. A to doslova i fyzicky! 
Obvykle se koňské pólo hraje na obřím hřišti. Divácky to je však málo atraktivní. Koně 
a hráči jsou daleko a sledovat hru s dalekohledem není ono. Názory návštěvníků, že 
ze hry moc nemají, jsou tedy velmi relevantní.

Proto jsme se rozhodli organizovat turnaje koňského póla na podstatně 
menších hřištích a přinést tak zážitek divákům blíže. Divák má šanci hru vnímat 
z bezprostřední blízkosti a vychutnat si díky tomu nejen sílu a krásu koní, ale 
i dovednost hráčů.

Nechceme současně, aby koňské pólo bylo vnímáno jako snobský sport. Na turnajích 
neteče šampaňské. Pije se pivo, prosecco, normálně se griluje a lidé si nejen hru, 
ale především celou fajn atmosféru, prostě jen užívají. Společně s hráči diskutují 
a mohou si hru sami dokonce i vyzkoušet.

TAXIS BEACH POLO je jen dalším důkazem toho, že to jde. A jde to díky nesmírně 
schopnému týmu Dostihovému spolku v Pardubicích, jde to díky podpoře 
města Pardubice, a jde to v neposlední řadě i díky podpoře Pardubického 
kraje. Poděkování za TAXIS BEACH POLO patří rovněž Auto In, se kterým jsme 
byli schopni se dohodnout. Díky této dohodě TAXIS BEACH POLO uvidí více než 
15 000 diváků, protože se koná v rámci akce Friends fest. 

Děkuji VŠEM za podporu a těším se na setkávání s Vámi při dalších pólo turnajích!

KAREL KNETL 
CEO, Taxis Polo

Jsme vaším průvodcem 
ve světě telekomunikací a ICT služeb www.casablanca.cz



Těšíme se na vás příště!
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