
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. 


