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SPORT

AŤ ŽIJE PÓLO!
Koně. Adrenalin. Týmovost. Strategie. Jedinečnost. To jsou atributy, které se pojí 
s fenoménem póla. Sportu, který se hraje po celém světě, ale u nás velkou tradici 
nemá. „Já mu ihned propadl a stal se pro mě vášní,“ přiznává Jan Průcha, jeden 
z největších propagátorů póla u nás a mimo jiné i majitel skupiny Insight Home. 

TEXT Redakce FOTO archív Jana Průchy

Kudy vedla vaše cesta ke koňskému pólu? V České repub-
lice nemá přece velkou tradici...

Jsem majitel skupiny Insight Home a děláme takové ty 
„chytré domy“ pro nejbohatší české klienty. K nim není snadné 
najít cestu, a tak jsem si v roce 2011 řekl, že by právě pólo mohlo 
být jednou z cest. Sešel jsem se tedy s královnou českého 
póla, Lady Martinou Lowe – v té době ještě Martina Lewis. 
Ta mi řekla, že mám vyhledat Achima Jähnkeho, zakladatele 
jednoho z nejstarších klubů u nás – Aviator Polo Club. Tenkrát 
hráli na letišti v Letňanech. Šel jsem v obleku z výstavy For 
Arch a Achim mne ihned posadil na koně, ať si polo zkusím. 
A já mu ihned propadl a stal se pro mě vášní.

Co vás na pólu nejvíce baví?
Koně. Adrenalin. Týmovost. Strategie. Jedinečnost. 

A v neposlední řadě lidé, kteří se českému pólu věnují. Všichni 
se osobně známe a máme více než jen sportovní vztahy. 

Jaká je vlastně historie tohoto zajímavého sportu? 
Pólo je nejstarším kolektivním sportem na světě. Začalo 

se hrát před téměř třemi tisíci lety v Persii (dnešním Íránu). 
Odtud se hra postupně dostala do Indie. V 50. letech 19. 
století se pólo od indické šlechty naučili hrát britští koloni-
zátoři, kteří importovali hru do Velké Británie a do Spojených 
států. Následně se rozšířilo do celého světa – v současné 
době se hraje ve více než 80 státech. Od roku 1900 do roku 
1936 bylo olympijskou disciplínou – a všichni pólisté si přejí, 
aby se na Olympiádu vrátilo.

Do České republiky se koňské pólo dostalo naopak 
relativně nedávno. V roce 2007 jej do Česka přivedla Lady 
Martina Lowe, tehdejší PR manažerka luxusních značek. 
Bohužel za první republiky nevznikla u nás potřebná tradi-
ce, na rozdíl třeba od golfu. Po revoluci tak nebylo na čem 
stavět. Což je škoda, Češi jsou „koňský“ národ, spousta lidí 
má koně, jezdí na nich sportovně nebo rekreačně. Přesto 
se tady koňské pólo nehrálo.

Můžete přiblížit pravidla?
Pólo se hraje na góly. Dva týmy po čtyřech jezdcích proti 

sobě nastupují na travnatém hřišti 274 × 146 metrů. Zápas 
je rozdělen na několik úseků. Jeden úsek, tzv. „čaka“ trvá  
7,5 minuty. Zápas se obvykle skládá z 6, někdy jen ze 4 nebo 
až z 8 úseků. Na užších stranách jsou umístěny branky široké  
7,63 metru bez příčného břevna. Hráči pomocí pálky zvané 
mallet se snaží do branky dostat míček velikosti tenisáku. 
U každé branky jsou dva brankoví rozhodčí, kteří sledují, zda 
míček prošel brankou regulérně. Hru řídí jeden rozhodčí, které-
mu sekundují čároví. Kromě travnatého povrchu se pólo hraje 
také na písku – beach polo – a na sněhu (ledu) – snow polo. 

Které země patří ke světové špičce v pólu?
Vzhledem k tomu, že kvalita koně určuje až 80 % hry, 

a vzhledem k tomu, že nejlepší podmínky pro chov pólo koní 
jsou v Argentině, tak právě Argentina dominuje světovému 
pólu. Další skvělí hráči jsou z Anglie a Spojených států.

Kolik lidí se pólu v Česku věnuje? 
V roce 2016 jsme založili Asociaci hráčů koňského póla, 

která je součástí mezinárodní asociace – Federation of 
International Polo (FIP). V současné době máme v Česku 
čtyři kluby – Aviator Polo Clubv Praze – Chuchli, Noe Polo 
Club v Křtinách, La Republica v Levíně a Polo Club Slušovice. 
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Sdružujeme celkem 68 hráčů. Já jsem členem Aviator Polo 
Clubu a zároveň viceprezident této Asociace.

Jakých největších úspěchů jste v pólu dosáhl?
V Česku asi vítězství na Noe Polo Masters v roce 2020. 

Ze zahraničních turnajů pak třetí místo na německém turnaji 
Riviera Polo Cup v roce 2019, který se konal v jedinečném 
areálu hotelu Heiligendamm přímo u moře.

Kde se konají zápasy či turnaje? 
Nejvíce turnajů se odehrálo na farmě Noe. Já jsem v roce 

2018 založil sérii turnajů TAXIS POLO. Jak z názvu vyplývá, 
hrajeme turnaje na Dostihovém závodišti Pardubice. Snažíme 
se co nejvíce hru přiblížit divákům, proto hrajeme tzv. aréna 
pólo. Hrajeme na prostoru cca 100 × 70 metrů, aby mel divák 
bezprostřední kontakt s koňmi i hráči a byl do hry vtažen. 
Navíc, o přestávkách diváky posadíme na koně, aby si pólo 
vyzkoušeli. V Pardubicích hrajeme jak na písku, tak trávě. 

V roce 2019 se nám povedla asi největší výzva českého 
póla vůbec. Tehdy před hlavní tribunou v Pardubicích postavili 
venkovní hokejovou plochu. A protože skutečné snow polo se 
nehraje ve sněhu, ale na ledu s tenkou vrstvou zhutněného 
sněhu, napadlo mě, že bychom ho mohli na této ledové ploše 
uspořádat. Vše šlo skvěle, získali jsme sponzory, byl velký 
zájem od diváků, hráči celkem sedmi evropských zemí se do 
Pardubic strašně těšili. Měli jsme nachystaná i sněhová děla, 
kdyby nebylo dost sněhu. Nikdo však nečekal, že na přelo-
mu února a března bude 17 stupňů. Ale nerad se vzdávám. 
Nakonec díky šéfovi TAXIS POLO turnajů Karlovi Knetlovi  
se nám podařilo navozit sníh v cca 30 nákladních autech 
z Nového Města na Moravě, kde mají obrovské podzemní 
zásoby sněhu připravené pro mistrovství světa v biatlonu. 
Bylo to tehdy fakt „rodeo“, ale vše klaplo. Byl to pro všechny 
jeden z nejsilnějších zážitků, který se zapíše do „pólo historie“.

Kde jsou u nás hřiště?
Hřiště musí být rovné, travnaté, a hlavně je velké jako 

deset fotbalových hřišť. Takových míst není tolik a z mého 
pohledu je to největší brzda rozvoje tohoto sportu. V České 
republice má „full-size“, tedy správně velké hřiště, jenom 
Noe Polo Club. Ostatní hrajeme na menších. Právě Farma 
Noe v Křtinách u Brna má pro koňské pólo nejlepší zázemí 
v Česku. Vděčí za to nadšení jejího majitele Marka Polana 
a jeho rodiny, který je zároveň prezidentem České asociace 
hráčů koňského póla.

Je to vůbec dostupný sport? V obecném povědomí asi 
bude představa, že je velmi drahý.

Náklady se neliší od jiného jezdeckého sportu. Ustájení 
koně stojí stejně, registrační poplatky taky. Problém je, že 
když se snažíme oslovit lidi z jiných jezdeckých sportů, už 
jsou v té své disciplíně moc dobří – nebo jí věnovali dost 
času – a nechtějí se učit nic nového. Proto většina nových 
českých hráčů koňského póla nemá předchozí sportovní 
zkušenosti s jezděním na koních.

To mě přivedlo za myšlenku založit Akademi koňského 
póla, do které chceme přilákat především děti a mladé lidi, 
aby začali hrát. Všechny výtěžky za turnajů TAXIS POLO 
dáváme právě na tuto Akademii.

A není nebezpečný?
Pravidla jsou nastavena tak, aby byla zaručena absolutně 

maximální bezpečnost pro hráče a koně. Jeho nebezpečnost 
bych asi srovnal s dostihovým sportem, kde může také dojít 
k těžkým pádům a zranění koní. Ale za celou dobu existence 
póla v Česku se nestal žádný případ vážného zranění hráče, 
a to ani na mezinárodních turnajích, které se u nás hrály.

 
Co pólo a byznys? Je to jako golf, kde se projednávají 

obchody mezi jamkami?
Stále více značek a firem začíná vnímat koňské pólo 

jako jedinečnou příležitost ke svému zviditelnění, prezentaci 
produktů nebo setkání se svými klienty a kolegy. Pro drtivou 
většinu lidí u nás je pólo stále sportem, který viděli jen ve 
filmu Pretty Woman. A podobně, jako v 90. letech byl golf 
něčím výjimečným, teď je to právě pólo. 

V současné době je asi Insight Home největším český 
sponzorem póla, ale TAXIS POLO má už své stálé partnery, 
kterými jsou například ERSTE PREMIER, Česká mincovna, 
VOIX, Advantage Cars a další.

Jak byste chtěl pólo u nás rozvíjet? 
Můj osobní cíl je, aby se pólo v Česku rozšířilo a dostalo 

se do povědomí široké veřejnosti. Pólo má to kouzlo – podobě 
jako třeba golf nebo tenis – že pokud jste zdraví, tak se dá 
hrát do velmi pokročilého věku. Já osobně chci po odchodu 
z aktivního businessu v maximální míře učit hrát děti tento 
krásný a ušlechtilý sport. Vždyť už Winston Churchill říkal: 
„Polo handicap je pas do celého světa“ •


