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Abstrakt 

Název: Parkour jako nový gymnastický sport 

 

Cíl:  Cílem práce je představit parkour jako nový gymnastický sport 

a na základě naměřených somatotypů vymezit charakteristický profil sportovce pro 

tento sport s vyjádřením rozdílů v somatotypech vzhledem k jednotlivým disciplínám 

parkouru. 

 

Metody: Pro identifikaci charakteristického somatotypu parkouristů bylo 

provedeno měření zahrnující zjištění tělesné hmotnosti pomocí osobní váhy, tělesné 

výšky pomocí výškoměru, obvodu bicepsu v kontrakci a obvodu lýtka krejčovským 

metrem, biepykondilárního rozměru humeru a femuru pomocí torakometru, a tloušťky 

kožních řas na tricepsu, pod lopatkou, nad kyčelním trnem a na lýtku pomocí 

kaliperačních kleští. Naměřené hodnoty jednotlivých parametrů byly zpracovány 

pomocí programu Excel. 

 

Výsledky: Soubor probandů účastnících se výzkumu byl složen z 50 mužů a 10 žen, 

kteří se věnují tomuto novému gymnastickému sportu. Statistickým zpracováním 

somatických charakteristik jednotlivých probandů a jejich převedením do grafického 

formátu vznikly grafy charakteristických somatotypů pro tento nový sport separovaně 

pro muže a ženy.  Z důvodů nízkého počtu probandů, kteří se parkouru věnují na vyšší 

úrovni, byly vybrány výsledky 10 mužů pro jednotlivé disciplíny a 3 žen (reprezentace 

ČR), které byly následně detailněji rozpracovány. 

 

Klíčová slova: Parkour, somatotyp, sport, disciplína, schopnosti, soutěže. 



 
 

Abstract  

Theme: Parkour as new gymnastic sport 

 

Aims:  The aim of this work is to introduce parkour as a new gymnastic sport 

and, based on the somatotypes measurements, define optimal profile of an athlet for this 

kind of sport with expressing differences in somatotypes with respect to individual 

parkour disciplines. 

 

Methods:  To identify optimal parkour somatotype, there was made 

the measurement which includes survey of body weight using personal scale, height 

using altimeter, a biceps circumference in the contraction and calf circumference using 

measuring tape, a biepycondillary dimension of the humerus and femur using 

thoracometer and the thickness of skinfolds on the triceps, under the shoulder blade, 

over the hip, and calf using caliper pliers. The measured values of individual parameters 

were processed using Excel. 

 

Results:         The group of probands participating in the research was composed of 50 

men and 10 women who are doing this new gymnastic sport. Statistical processing 

of somatic characteristics of individual probands and its conversion into graphic format 

resulted in graphs of optimal somatotypes for this new sport separately for men and 

women. Due to the low number of probands who are doing parkour at a higher level, 

10 men were selected for each discipline and 3 women (Czech national team), which 

were subsequently elaborated in more detail. 

 

Key words: Parkour, somatotype, sport, discipline, abilities, competition. 
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1  ÚVOD 

Od roku 2013, kdy jsem se začala věnovat parkouru, se řada věcí změnila. Tenkrát 

to ještě nebyl sport a lidé, kteří zahlédli partu kluků přeskakující lavičku, si jen 

nechápavě ťukali na čelo. Pokud tenkrát někde byla zmínka o parkouru, tak jen 

ve spojení s koněm. V dnešní době je parkour legitimní sport, který byl v roce 2018 

uznán a zařazen mezinárodní gymnastickou federací mezi gymnastické sporty. A právě 

tato událost spustila lavinu reakcí, někdy protestů, ale také dotazů. Poptávka a zájem 

o tento nový sport se rapidně zvýšily a s tím přibylo i množství soutěží amatérských, 

ale i mistrovských.  

V současné době jsem trenérem dětí a mládeže v tomto sportu a právě zde jsem objevila 

motivaci pro tuto práci. V poslední době je zájem o parkour opravdu veliký a zájemci 

jej vnímají jako sport a vnímali jej tak již před oficiálním přijetím mezi gymnastické 

sporty. Čím více jsem ve styku s nováčky, tím více vnímám oddálení od původní 

filosofické myšlenky parkouru a stále se přibližující myšlenku výkonnostního sportu, 

a proto jsem si začala pokládat otázky. Jednou ze základních otázek je, zda vím, jak 

se vyvíjely jiné sporty, například gymnastika. V pátrání po minulosti a kořenech 

gymnastiky jsem narazila na řadu souvislostí ve vývoji parkouru a gymnastiky. 

Gymnastika je v historickém kontextu spojena se sloganem „ve zdravém těle zdravý 

duch“ podobně jako parkour spojený se sloganem “být silný, abys byl užitečný”. 

V počátcích sokolské gymnastiky bylo soutěžení odmítáno, neboť sokolové zastávali 

myšlenku sebezdokonalování pro svoji osobu nikoli pro ego. Parkourová společnost má 

dnes stejný pocit. Byla postavena před hotovou věc bez možnosti ovlivnit vývoj, a proto 

je zde pocit, že nám ,,ukradli identitu“, směr, či životní styl. Toto uvažování mě 

přivedlo k rozhodnutí věnovat se této tématice ve své bakalářské práci, představit 

parkour jako nový gymnastický sport, který má své kořeny se specifickým filosofickým 

přístupem. Z mého pohledu přijetím parkouru mezi gymnastické sporty vzniklo dvojí 

pojetí parkouru. Soutěžní parkour, zcela odlišný od prapůvodních myšlenek 

a nesoutěžní parkour, který stále zůstává pouze životním stylem. 

Tato práce nemá v záměru posuzovat správnost či nesprávnost rozhodnutí o přijetí 

parkouru mezi gymnastické sporty, cílem je popsat vznik parkouru, jeho současnost 

a vyjádřit vlastní názor a představu o parkouru, závodění a budoucnosti, která se před 

tímto sportem otevírá. 
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Ačkoli se parkour stává velice populárním sportem, je to stále ještě “mladý sport“ 

s minimem publikačních opor, a proto se v práci, převážně v souvislosti se sportovním 

tréninkem, budu odkazovat na gymnastické publikace či publikace o sportovním 

tréninku a výkonu obecně. K materiálům o parkouru se velmi těžko dostává a možná 

i proto panuje v posledních letech malé povědomí o tom, co se s tímto sportem či 

životním stylem děje. 

Také je v této souvislosti nutné zdůraznit, že řada lidí věnujících se parkouru neměla 

ve svých začátcích trenéra či poradce, který by trénink řídil a staral se o rozvoj 

pohybových schopností a dovedností sportovce. Dnes existuje řada publikací s popisem 

tréninku parkourových technik, bohužel jen malé množství v českém jazyce, na jejichž 

základě je možné postupovat v tréninku rychleji a účelněji. Informací týkajících 

se specifiky tréninkového procesu v parkourovém sportu a metodických materiálů 

je velmi málo. V poslední době však dochází k mírnému zlepšení především 

ve spojitosti s dostupností vysokoškolských závěrečných prací, ze kterých bude i zde 

čerpáno. 
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2  CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem práce je představit parkour jako nový svébytný soutěžní gymnastický sport 

a na základě naměřených somatotypů u špičkových parkouristů vyprofilovat 

charakteristický profil sportovce pro tento sport s vymezením rozdílů v somatotypech 

ve vztahu k jednotlivým soutěžním disciplínám.  

Úkoly práce: 

- na základě dostupných materiálů provést literární rešerši, představit parkour v jeho 

historických souvislostech a v jeho současném závodním pojetí 

- vymezit specifikum parkouru ve vztahu ke sportovnímu tréninku a výkonu 

- z aktivních českých parkouristů a parkouristek sestavit soubor probandů, u kterých 

bude následně provedeno měření vybraných somatických parametrů 

- statisticky zpracovat naměřená data a vyjádřit je formou somatografů 

- na základě výsledků měření, informací z literární rešerše a vlastních zkušeností 

vyprofilovat charakteristický somatotyp pro závodníky a závodnice v parkouru směrem 

k přepokládanému optimu 

- vymezit charakteristické rozdíly somatotypů ve vztahu k jednotlivým soutěžním 

disciplínám  
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3  TEORETICKÁ ČÁST 

Parkour je víc než jen životní styl či filosofická myšlenka, je to specifický aktivní 

přístup k životu naplňovaný v mentální i praktické rovině a jako takový má i svou zatím 

krátkou historii. 

 

3.1  Historie 

První název pro parkour byl odvozen z dětské hry "l'art du deplacement", ovšem 

francouzky „parkour“ bylo psáno "le parcours". Tento termín, parkour, je popisován 

jako umění efektivního pohybu. 

Prvopočátky parkouru je jen těžké datovat, neboť jeho podstatou je přirozený pohyb. 

Avšak za první impuls je považována "natural method", která je s parkourem často 

spjata svou filosofií i mentálním tréninkem jedince. Zakladatelem této metody je 

Georges Hébert, který žil na přelomu 19. a 20. století. Skrze metodu se snažil předávat 

svou životní filosofii. Pro Héberta byla síla důležitá a chtěl skrze ni pomáhat lidem 

kolem sebe. Tvrdil, že psychická, mentální i fyzická síla je něčím, co sdružuje komunitu 

a napomáhá mezilidským vztahům. Velkou inspirací pro něj byli afričtí lidé, kteří 

se uměli pohybovat hbitým, rychlým pohybem a zároveň byli ohební a silní. Sám 

Hébert ve svém životě napomáhal evakuaci 700 lidí v době, kdy byly na ostrově 

Martinique vulkanické erupce (Witfeld, Pach & Gerling, 2013). 

Tyto zkušenosti s pomocí a záchranou lidských životů posílily nejen Hébertovu odvahu, 

ale také myšlenku prosazovat tuto metodu ve společnosti. Proto se po návratu dále 

věnoval vlastnímu přístupu k životu, ve kterém učil lidi vážit si životního prostředí, 

vnímat jej a mimo to i naslouchat svému tělu a posílit jej. Učili se v terénu běhat, 

skákat, rovnováze, zvedání těžkých břemen, lezení, házení i plavání. Jednotlivá cvičení, 

na rozvoj těchto schopností a učení se nových dovedností, byla rozmístěna v rozmezí 5 - 

10 km, mezi nimi se jedinci pohybovali jen za pomocí běhu. K jednotlivým cvikům 

využíval terén a snažil se poukázat na jednoduchost tréninku, ke kterému není potřeba 

nic, než chuť pracovat na sobě samém. Díky tomu se zpopularizovala technická cvičení 

i mimo vojenské účely. Již zde máme prví zmínky o tom, že Hébert používal slovo 

"parcours" ve spojení "parcours du combattant", překládáno jako „cesta bojovníka“ 

(Foucan, 2008; Atkinson, 2009). Tato cvičení provozoval na školách, kde také vznikl 
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nový vzdělávací směr "progresivismus", ve kterém šlo o nový koncept výuky dětí. 

Podle tohoto konceptu by na dítě mělo být nahlíženo individuálně a měly by být 

rozvíjeny všechny potencionální složky, ne jen myšlení. Do této doby byl sport vnímán 

jako velice přísné a systematické cvičení gymnastiky, které mělo napomáhat rozvíjet 

pohybový potenciál, ovšem přehlíželo individuální vývoj dítěte. Oproti tomu 

"progresivismus" se zaměřil na individuální vývoj a vztah dítěte k přírodě, rozvoj 

tvořivosti a přirozených pohybů (Witfeld, Pach & Gerling, 2013). 

 

3.1.1  Osobnosti  

Jedním z hlavních osobností parkourové scény je David Bell, který se zasloužil o vznik 

parkouru až do dnešní podoby. 

Davidův otec, Raymonda Belle, se narodil ve Vietnamu, kde byl vycvičen jako voják. 

Již jako malý kluk se svými přáteli cvičili techniky, které by jim pomohli zvýšit šance 

na přežití ve válce. Díky těmto zkušenostem získal později práci jako hasič, ve které byl 

velmi úspěšný a byl díky tomu vzorem pro své syny, na které skrze práci neměl mnoho 

času. David byl proto vychováván svým dědečkem, který mu často připomínal fyzickou 

sílu a hrdinské skutky, které v jejich rodině byly vykonané. Snad právě proto David již 

od mala sportoval a věnoval se gymnastice, ale raději trénoval ve venkovním prostředí, 

protože pro něj bylo inspirativnější než cvičení v tělocvičně. Davidův otec jej vedl 

ke hře, ve které Davida vyzíval, aby si při tréninku představil nebezpečnou situaci, 

ve které musel projevit odvahu a sílu (Witfeld, Pach & Gerling, 2013). Při tréninku 

si stanovoval vysoké cíle, plánoval trasu a překonával vše, co stálo v cestě. Díky tomu 

posouval své schopnosti a učil se novým dovednostem, využíval je k efektivnímu 

pohybu, který v jeho mysli vedl k záchraně své či jiné osoby v nebezpečné situaci. 

V 15 letech se David přestěhoval na předměstí Paříže, kde se seznámil s novými přáteli, 

s kterými začal trénovat. Zpočátku šlo spíše o dětskou hru, kterou nazývali jako "l'art du 

deplacement" v překladu jako "umění přemístit se", ale postupem se z hry vyvinul 

trénink opravdových technik s opravdovými překážkami. Překonávání sebe sama a své 

mysli. Každý z členů přispíval novými nápady a výzvami, které skupině posunuly 

hranice o něco dál. Jejich trénink spočíval ve výzvách, na které ovšem tvrdě posilovali. 

Výzvy poté měli šanci splnit třemi pokusy. První pokus byl pro hrubé proběhnutí, 

změření vzdálenosti a ohmatání překážek. Druhý pokus byl již pro zrychlení pohybu 
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a třetí pokus bylo nutné provést s jistotou a precizností. Skupina se dostala do povědomí 

veřejnosti v roce 1997, díky Davidovu bratrovi, který se ukázal v televizní show, proto 

si členové dali jméno "Yamakasi". Skupina byla tvořena devíti členy a každý z nich 

trénink obohatil prvky z tréninku jiného sportu, kterému se věnoval. Proto jsou 

v parkouru využívané bojové prvky, akrobatické a řada dalších. Ovšem rozdílné pojetí 

parkouru vedlo k řadám neshod a proto se David i další z týmu, Sebastian Foucan, 

rozhodli odejít, a to již po roce od založení skupiny (Witfeld, Pach & Gerling, 2013). 

Belle chtěl natáčet filmy a účastnit se hereckých lekcí, oproti tomu Foucan se snažil učit 

parkour veřejnost a posunout jej do celého světa. Mimo řadu odchodů a příchodů 

do týmu však stále skupina existuje (Foucan, 2008). 

Sebastian Foucan se rozhodl odejít z týmu "Yamakasi" a v roce 2001 položil základy 

pro nový směr parkouru s názvem "freerunning". Tento název je překládán jako 

"následuj svou cestu" nebo jednoduše "svoboda pohybu" či "svobodný běh". Tímto 

směrem Foucan inspiroval mnoho nových zájemců o parkour. V tomto ohledu se vedou 

spory o tom, zda Foucan chtěl novým názvem jen přiblížit parkour anglicky mluvícím 

zemím nebo zda se snažil položit základy pro nově se rozvíjející směr. V prvopočátku 

také není zcela zřejmé, zda jsou to tedy odlišné pojmy, neboť Belle ze své definice 

parkouru zcela vyřadil akrobatické prvky, oproti tomu Foucan je do freerunningu 

zařadil a tím se mohou oba směry odlišovat. I přes tento fakt však oba směry vychází 

ze stejné podstaty a filosofické myšlenky "být silný, abys byl užitečný" (Hybner, Taran 

 & Zonyga, 2017). Proto jsou v dnešní době parkour a freerunning vnímány jako dva 

odlišné směry. Parkour jako efektivní a rychlé umění pohybu v městském či přírodním 

prostředí bez využití akrobatických prvků. Jedinec provozující parkour je nazývá 

"traceur", osoba následující svou cestu. Freeruning jako hravá a zábavná forma 

parkouru, obohacená o akrobatické prvky, proto není cílem rychlé a efektivní zvládnutí 

překážek, ale spíše kreativní propojení vnímaného prostředí a schopností jedince 

(Witfeld, Pach & Gerling, 2013).  

 

3.1.2  Vývoj parkouru  

Díky filmům jako je „Okresek 13“ nebo stejnozvaný film prvního parkourového týmu 

„Yamakasi“, sociálním sítím a internetovým mediím jako je youtube, na kterých 

se objevila první videa s parkourem, kde vystupoval David a skupina Yamakasi, 
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se zájem o parkour rychle rozšířil z Francie do Evropy a poté do Ameriky. Zvyšovala 

se poptávka a tak vznikly první týmy, první soutěže a první tělocvičny pro parkour. 

První Mistrovství světa v parkouru se konalo v roce 2007 v německém Mnichově. 

Soutěž představovala dráhu složenou z překážek, které byly motivovány tréninkem. 

Od tohoto roku jsou také Red bullem pořádány soutěže s názvem "Art of motion". 

Na základě těchto soutěží vzniklo také Mistrovství světa zaměřené na freeruning. Díky 

těmto změnám začaly vznikat tréninkové organizace, výstavby venkovních hřišť a první 

parkourové haly a sportoviště v Dánsku a Rusku, kde je dodnes jedno z nejlepších 

zázemí pro parkour. Na základě toho vzniklo mnoho tréninkových skupin poskytujících 

své služby veřejnosti, organizované tréninky a tato výuka se začala aplikovat také 

na školách, kde bylo ovšem nutné nejdříve připravit děti nést odpovědnost za svá 

rozhodnutí (Witfeld, Pach & Gerling, 2013).  

Do České republiky parkour přišel již v roce 2003, kdy vznikaly první parkourové 

týmy, které se ovšem rychle rozpadly z důvodů nízkého povědomí veřejnosti o tomto 

sportu. První organizovaný venkovní trénink pro celou republiku, nazývaný „jam“, byl 

uskutečněn v roce 2005. Na setkání dorazilo přibližně 30 lidí. Největší povědomí 

o parkouru v česku bylo nastartováno v roce 2010, kdy byl založen tým "Urban Sense", 

který dostal parkour prostřednictvím sdílených videí do povědomí široké veřejnosti. 

O rok později, v roce 2011, vznikl český tým "In Motion", který v roce 2016 přišel 

s myšlenkou výstavby první české parkourové haly. Tuto myšlenku uskutečnil a od roku 

2017 zde probíhají tréninky pro širokou veřejnost. Tyto dva týmy zde uvádím jako dva 

nejznámější, které se zasloužily o popularizaci parkouru a o jeho přiblížení široké 

veřejnosti. V roce 2013 se zde také začaly konat první workshopy, které v rámci 

jednoho dne seznamovaly nováčky s parkourem, učily nové techniky a zásady, a také 

prosazovaly původní filosofii. Toho roku také na české scéně byly pořádány první letní 

tábory pro děti a dospělé, díky kterým parkour opět získal na popularitě do budoucích 

let. O pořádání prvních českých soutěží mluvíme od roku 2012, kdy na české scéně byl 

pořádán “Art moving”, první soutěž v parkouru. Ta ovšem byla vnímána spíše jako 

společný trénink a inspirace.  
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3.2  Charakteristika parkouru 

V poslední době parkour získal na popularitě hlavně prostřednictvím videí, reklam 

a upoutávek. Nováčci proto často jeví zájem o trénink parkouru hlavně z důvodu naučit 

se slušivou akrobacii a velké skoky, kterými oslní stejně tak, jak je tomu ve videích. 

Dnešní generace je ochuzena o poznání původní filosofie tréninku a chování během něj 

a o „zasvěcení“ do chování v komunitě. 

 

3.2.1  Parkour ve filosofické reflexi 

Parkour je o překonávání vlastních limitů a posouvání hranic, proto je pevně spjatý 

se sebedůvěrou a zájmem o vlastní osobu, zdraví a také o prostředí, ve kterém 

se pohybujeme. Mezi parkourové ctnosti patří být užitečný, být silný, mít vůli, 

vytrvalost a skromnost. Díky těmto ctnostem je jedinec mentálně silný a schopný 

překonat také překážky v každodenním životě, protože traceur (jinak také parkourista 

což znamená v překladu- jedinec, který následuje svoji cestu) má rád svobodu pohybu 

a nechce se nechat omezovat prostředím ani překážkami v něm. Tato Davidova filosofie 

parkouru (viz kapitola výše) je však značně odlišná od filosofie Sebastiana, který 

zdůrazňuje soběstačnost traceura, pozitivní energii a hru.  

V průniků těchto dvou filosofií parkour dodržuje a řídí se těmito pravidly: 

- Neriskuj pro ego 

- Respektuj ostatní 

- Podporuj začátečníky a pomáhej komunitě 

- Nepoškozuj cizí majetek, zanech místo, kde trénuješ tak, aby nikdo nepoznal, že jsi 

tam byl 

- Važ si svého těla, starej se o něj co nejlépe.  

(Witfeld, Pach & Gerling, 2013)  

Na základě velkého přírůstku trénujících, kteří nemají informace o tréninku a zatím 

nejsou na parkour pohybově připraveni, jsou doporučovaná pravidla, jak postupovat 

při venkovním tréninku. V první řadě je to zmapování terénu. Každý den není stejný, 

překážky se mění, lavička může být rozbitá, zeď poškozená a tyč vylomená, proto než 

začne jedinec trénovat, je důležité projít všechny překážky a důkladně je zkontrolovat 
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a klidně ohmatat a vyzkoušet pevnost a stabilitu. Poté je potřeba začít se pomalu 

zahřívat a adaptovat na prostředí. Jeli mokré počasí, vyžaduje trénink obzvlášť velkou 

obezřetnost, ne každá podrážka je k povrchu přilnavá, a proto není pravidlem, 

že neklouže-li to jednomu, nebude to klouzat ani druhému. 

 

3.2.2  Společenství parkouristů 

Parkour jakožto svoboda pohybu, si zakládá na relativním pohodlí také během tréninku, 

proto jsou traceuři často viděni ve volném oblečení jako jsou volné tepláky, ideálně s 

gumičkou nad kotníky tak, aby při běhu nedošlo k jejich přišlápnutí a nebyl jedinec 

vystaven riziku pádu a zranění. Volné oblečení je také preferováno na vrchní část těla. 

Velkým oříškem bývá vhodná obuv. Dříve obuvi nebyla věnovaná velká pozornost, 

ovšem postupem času se na trhu objevila doporučená parkourová obuv, která splňuje 

specifické požadavky tohoto sportu. Lehká a ohebná bota kopírující chodidlo, velmi 

připomíná obuv na barefoot (chůzi na boso) a to z důvodu, aby jedinec byl spojen 

s překážkou, cítil odrazy a také dopady, mohl se lépe zapřít a minimalizoval se sklon 

chodidla, ke kterému dochází vyvýšenou podrážkou (In YouTube, 2019). 

V současnosti se trend volného oblečení opomíjí, ovšem myšlenka pohodlí při tréninku 

je zachována, proto na tréninku můžeme pozorovat traceury v různém oblečení jako 

jsou úzké legíny, krátké kraťasy, upnutá tílka či šusťákové bundy. Parkour poskytuje 

svobodu. 

Velmi ctěné je pravidlo o respektování prostředí. Nezanechat na spotu (místo tréninku) 

nepořádek, stopy. Proto se před odchodem místo řádně uklidí a během tréninku 

se k využívaným překážkám jedinci chovají tak, aby nedošlo k porušení struktury či její 

zničení. Lidé si často parkouristy pletou s chuligány, kteří ničí veřejné prostranství. 

Je pravdou, že v poslední době, právě díky velkému přírůstku nových členů bez znalosti 

původní filosofie, jsou tréninky hlučné a místa jsou zanechávána ve viditelném 

nepořádku - především se toto týká odpadků. Ovšem dnes je parkour již tak známý, 

že se lidé spíše zastavují a pozorují trénink či si jej dokonce fotí a nahrávají na mobilní 

telefony.  

Mezi parkouristy se pro označení společnosti parkouristů užívá označení „komunita“, 

a proto v textu bude tento termín dále užíván. V komunitě stále funguje soudržnost 

a podpora, to znamená, že zkušení traceuři podporují slabší a učí je novým 
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dovednostem. Také v průběhu soutěží je atmosféra stále přátelská. Jednotliví soutěžící 

si přejí úspěch navzájem, tato vlastnost se z mnoha sportů postupem času vytratila a tak 

doufejme, že v parkouru podpora a přátelství zůstane. 

I přes to, že parkour není jen mužským sportem, je zde výskyt žen zatím zcela 

minimální. Touto problematikou a vnímáním žen v komunitě se zabývala Kateřina 

Hausková (2019) ve své závěrečné práci pro Českou obec sokolskou v rámci plnění 

licence II. třídy pro parkourové trenéry, ve které zkoumala pohled a pocit žen 

v komunitě plné mužů a také pohled mužů na ženy v tréninku takto divokého sportu. 

Pokud opomeneme řadu fyziologických odlišností, které ženy mírně limitují 

a nedovolují jim podávat takové výkony jako mužům, pak narazíme na psychickou 

stránku věci, kdy tyto výkonnostní rozdíly v komunitě jedné ženy na padesát mužů, 

mohou ženy značně demotivovat. S tím souvisí těžší začlenění do komunity a celkově 

pocit odcizení. Řada mužů zastává myšlenku, že parkour je jen pro muže, neboť je to 

silový a náročný sport, ale spousta jedinců doporučuje společný trénink, protože ženy 

mají estetické vnímání mnohem více rozvinuté a dodávají tréninku inspiraci pro “Flow” 

(plynulý pohyb) (Hausková, 2019). 

 

3.2.3  Parkour versus gymnastika 

V historických souvislostech lze mezi vývojem sportovní gymnastiky a parkouru spatřit 

jistou podobnost. V poslední době je velmi odsuzovaná myšlenka soutěží v parkouru 

z důvodu přístupu rozvíjet vlastní tělo a posouvat své hranice pro vlastní účely a nikoli 

pro porovnávání s ostatními a naopak soutěžení podporuje ego, kvůli kterému lidé často 

riskují i své zdraví. Stejné myšlenky a odpor proti soutěžím se objevily také na počátku 

sokolské gymnastiky, kdy hlavním důvodem tohoto odporu byly mezilidské vztahy, aby 

touha po získání absolutoria či nějaké trofeje nenarušila vztahy mezi jedinci. Sportovní 

gymnastika byla zpočátku pouze záležitostí mužů, čehož jsou důkazem první novodobé 

Olympijské hry v roce 1896, jejichž součástí byla pouze sportovní gymnastika mužů. 

Gymnastika byla ve svých začátcích především silově technického charakteru, což bylo 

vnímáno jako nevhodné pro ženy, ale to se mělo v budoucnosti změnit. Ženy poprvé 

startovaly na OH až v roce 1928. Od té doby se oba sporty vyvíjely společně a v roce 

1984 se mezi olympijské gymnastické sporty dostala i moderní gymnastika, která je 

čistě ženskou doménou. Za rozvojem ženských gymnastických aktivit lze spatřovat 
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mimo jiné i skutečnost, že se jedná o koordinačně estetické záležitosti, které jsou 

především v estetice pohybového projevu ženám velmi blízké. Parkour je vnímán jako 

silový sport bez vlivu estetických kritérií na ohodnocení výkonu a to může být také 

jedním z důvodů, proč je to v současnosti především mužskou záležitostí. Ale i způsob 

překonávání překážek vykazuje stylové odlišnosti, které mají i nějaký „estetický 

rozměr“, který je v současné době ve výkonu hodnocen v kritériu flow (plynulost 

a provázanost pohybů) a do budoucna je možné říct, že se toto kritérium bude dále 

specifikovat a možná se bude přihlížet na estetické provedení výkonu mnohem více. 

Takže zapojení žen v tomto novém sportu se může v blízké budoucnosti po vzoru 

sportovních gymnastek změnit a to usuzuji z faktu, že většina žen, věnujících 

se parkouru a dosahujících nadprůměrných výsledků, mají v minulosti zkušenost 

se sportovní gymnastikou. 

V historických souvislostech byl vznik gymnastiky spojován s „péčí o tělo“ a v rámci 

kalokagathie i o duševní funkce. To je velmi blízké filosofii parkouru, kdy o mnoho let 

později dochází k jakési „renesanci“ antických ideálů. Parkour lze vnímat jako nové 

pojetí původního směřování gymnastiky. To je ovšem můj subjektivní názor, který 

se řadě parkouristů nebude líbit z důvodu užití slova “gymnastika”. Parkourová 

komunita ctí svobodu a nezávislost a nechce být přidružována k nějakému jinému 

sportu.  

 

3.3  Organizace sdružující parkour  

Na území české republiky jsou kompetentními orgány ve vztahu k  parkouru Česká 

gymnastická federace (ČGF) a Česká asociace parkouru (ČAPk). Tyto organizace mají 

za úkol řídit a organizovat aktivity spojené s parkourem, vzdělávat trenéry a rozhodčí, 

zabezpečovat a propagovat tento nový gymnastický sport.  

 

3.3.1  FIG  

Hlavní řídící organizací je mezinárodní gymnastická federace (FIG - Fédération 

Internationale de Gymnastique), která spravuje osm gymnastických sportů. Mezi ně 

patří sportovní gymnastika rozdělená na mužskou sportovní gymnastiku a ženskou 

sportovní gymnastiku, sportovní aerobik, akrobatická gymnastika, moderní gymnastika, 

skoky na trampolíně, teamgym a nově parkour. FIG byla založena 23. července 1881 
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Belgií, Nizozemskem a Francií ve městě Lutych na východě Belgie (Kolektiv autorů, 

2009). Ve federaci je 146 členských svazů rozdělených dle kontinentů do pěti 

kontinentálních konfederací: Africká gymnastická unie, Panamerická gymnastická unie, 

Asijská gymnastická unie, Evropská gymnastická unie a svoji unii má také Oceánie 

(wikipedie, cit. 12.10.2019). 

První mistrovství světa ve sportovní gymnastice se konalo v roce 1903, to je o 7 let 

po její účasti na letních olympijských hrách. Tato soutěž byla pouze pro muže, ženy 

se letních olympijských her účastnily až v roce 1928. První Mistrovství světa moderní 

gymnastiky se konala roku 1963, a o 21 let později se tento sport dostal na olympiádu. 

Od té doby na olympiádě přibyly také skoky na trampolíně (Sydney 2000), ve kterých 

se Mistrovství světa konalo již v roce 1964. Nováčkem mezi gymnastickými sporty je 

parkour, ve kterém se amatérské mistrovské soutěže konají již od roku 2007, známé pod 

názvem „Art of motion“ sponzorované a pořádané každý rok značkou Red bull. 

Pod mezinárodní gymnastickou federací jsou mistrovské soutěže pořádány až od roku 

2018 a v současné době se projednává možná účast parkouru na letních olympijských 

hrách. 

 

3.3.2  ČGF 

V České republice je hlavním sdružením gymnastických sportů Česká gymnastická 

federace (ČGF), která pod sebou zaštiťuje sportovní gymnastiku mužů a žen, moderní 

gymnastiku žen, teamgym, akrobatickou gymnastiku, všeobecnou gymnastiku, parkour, 

gymnastický aerobik a skoky na trampolíně. 

Parkour byl schválen jako gymnastický sport 3. prosince 2018 v Baku na mezinárodním 

kongresu a díky tomu se stal oficiálně sportem. Na základě pozdějšího hlasování byl 

parkour dne 16. ledna 2019 přijat pod Českou gymnastickou federaci, kdy také vznikla 

první komise parkouru v České republice (ČGF, 2019). Federace ihned vyvěsila platná 

pravidla (viz kapitola 3.4.2) pro soutěžní parkour, která byla přeložena z mezinárodních 

pravidel a rozšířena o požadavky národní. Federace se také zasloužila o vypsání 

mistrovských a pohárových soutěží, pořádaných v kategorii speed-run a freestyle. 
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3.3.3  ČAPk 

Česká asociace parkouru (dříve zkratka ČAP) vznikla na základě ustanovení v roce 

2015. Tento rok lze označit za revoluční, vzbudil masový zájem a nastartoval řadu 

projektů, které pomohly kvalitnímu tréninku a rozvoji parkouru do budoucna. 

V letošním roce 2020 byla odhlasována nová zkratka ČAPk, neboť celosvětově je pro 

parkour uznávaná zkratka Pk. 

V asociaci zasedají členové parkourové komunity, kteří se tréninku věnují již 

od prvních počátků parkouru v České republice a momentálně jsou provozovatelé 

jedněch z největších parkourových středisek pro trénink dětí a veřejnosti. Parkourová 

komunita se vždy snažila udržet parkour mimo sportovní a obzvlášť mimo soutěžní 

sféru, ale asociace vznikla v době, kdy v zahraničí již probíhaly soutěže ve větším, 

světovém měřítku. Asociace nebojuje proti gymnastické federaci ani neusiluje o 

vyřazení parkouru ze sportovního odvětví a gymnastických sportů, přijímá vývoj, který 

byl nevyhnutelný. Snaží se rozvíjet soutěže při zachování původní filosofie a vnášet do 

parkouru nové myšlenky, sdružovat jednotlivé kluby v republice, propagovat činnost 

a sdílet zkušenosti s tréninkem.  

Na stránkách asociace „capk.cz“ (capk.cz, cit. 23.2.2020) jsou průběžně zveřejňovány 

akce, které je možné navštívit, jako jsou jamy (společné sdružení parkouristů 

s celodenní tréninkovou činností), workshopy (výukové semináře) nebo soutěže. 

Hlavním úkolem těchto akcí je rozvoj tréninkové činnosti a také budovat silnější pouta 

české komunity. Nováčci si zde mohou najít kluby nejbližší svému bydlišti, které 

mohou navštěvovat.  

 

3.4  Vznik soutěží 

Soutěže v parkouru nejsou otázkou jen posledních dvou let, jak je tomu v České 

republice. Jak bylo již zmíněno, první Mistrovství světa v parkouru bylo již v roce 2007. 

Od této doby se hodně změnilo a parkour prošel, a stále prochází, řadou změn 

především z důvodu úpravy pravidel. Tato pravidla jsou nutná, bez pravidel nelze 

soutěžit. Soutěživost mezi lidmi a poměřování sil zde byla odjakživa a do sportu 

neodmyslitelně patří. Ovšem parkour vznikl jako nesoutěžní filosofický směr, který 

zavrhuje předvádění svých dovedností veřejnosti a pyšnění se obtížnými cviky. Proto 
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řada traceurů zastává myšlenku, že se vznikem soutěží a s přijetím parkouru jako sportu 

vznikl nový směr, nové pojetí parkouru. 

V parkouru nikdy nebyl vyhledávaný nejlepší traceur. Každý, kdo trénuje, překonává 

své limity a je stejně dobrý jako kdokoli jiný z komunity. Ač soutěže probíhají již 

několik let, v České republice je to stále novinkou, a proto se zde na tuto problematiku 

utváří řada názorů. Komunita nedokáže přijmout fakt, že se z filosofického směru, 

z životního stylu stává soutěžní sport. Naopak řada vážených traceurů účast 

na soutěžích podporuje, účastní se a jsou pro myšlenku zdravého poměřování sil 

a dovedností. Veřejnost se často ptá, proč by měl být parkour nesoutěžní a traceuři 

odpovídají následovně: Parkour nerozděluje lidi do škatulek. Neexistuje zde lepší nebo 

horší běžec. Každý, kdo pro sebe něco dělá a snaží se zdokonalovat sebe sama, je stejně 

dobrý jako kdokoli jiný z nás. Parkour není komerční záležitost, nepředvádí se lidem, 

ale slouží lidem. Soutěže vybízejí ke zbytečnému riskování zdraví, přeceňování 

vlastních sil. Na základě úspěchu v soutěžích přichází motivace k další aktivitě, proto 

lidé neúspěšní v soutěžích často přichází o požitek z pohybu, jsou demotivovaní 

a odcházejí (Pešík, 2012). 

Vyjádření parkouristů v roce 2012, kdy se pomalu začínalo mluvit o soutěžích 

ve spojení s parkourem: Pešík (2012) ve své práci dotazoval řadu parkouristů a ptal se 

na postoj k soutěžení. Práce byla sepsána v roce 2012, tedy několik let před přijetím 

parkouru mezi gymnastické a soutěžní sporty. Jeden z dotazovaných tvrdí, že parkour 

nemůže být považován za soutěž už ze základního principu, kdy z výsledků vzejde 

vítěz. V parkouru není vítěz ani poražený, jen sobě rovní účastníci, kteří soutěží pouze 

sami se sebou a posouvají vlastní hranice strachu. Parkourista se nesrovnává 

s ostatními, ale sám se sebou. 

Druhý z dotazovaných pohlíží na soutěž také odmítavě. Nevidí důvod proč soutěžit 

ani východisko v čem soutěžit. V tom, kdo přeběhne trať v kratším čase? V tom, kdo 

předvede lepší skrčku? Od toho je zde gymnastika nebo atletické disciplíny. Ovšem 

už v roce vzniku této práce je pozorovatelné, že některým lidem jde více o to, předvést 

se ostatním a nehledí na funkčnost tréninku. Podporují zdravé soutěžení s myšlenkou 

poměřit si síly a motivovat se do dalšího tréninku, ovšem do soutěže se vždy může 

připojit člověk, který se bude chtít především předvést a zvýšit si ego (Pešík, 2012). 
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Kučera (2012) ve své bakalářské práci uvádí odpověď jednoho z dotazovaných 

na otázku, jaký význam pro ně má vítězství nad druhým. Odpověď byla podobná. 

Přeběhnout trasu na čas není parkour ať už trasa bude sebesložitější, je to spíše 

překážkový běh. V parkouru člověk většinou překonává hlavně sám sebe a to je jeho 

podstatou. 

 

3.4.1  Disciplíny parkouru  

Obdobně jako parkour se vyvíjel dvěma směry, také soutěže jsou přizpůsobené 

pro každý směr zvlášť. Ovšem špičkový parkouristé jsou schopní konkurovat si 

ve všech disciplínách.  

První soutěžní disciplínou je speed run. Tato disciplína se skládá z delší překážkové 

dráhy, ve které soutěžící musí zdolat vysoké stěny, lešení a další různě vyskládané 

překážky a to v co nejkratším čase. Závod probíhá po dvou závodících, ale každý má 

svoji dráhu. Dráhy se neliší a úkolem soutěžících je zdolat ji směrem na druhou stranu, 

ale také zpět. V soutěži je využívaná rychlost a obratnost a samotný závod trvá v řádech 

několika sekund až desítek sekund. Nejlepší soutěžící postupují do finále, ve kterém 

se rozhodne o vítězi. V této soutěži rozhoduje soustředěnost, neboť každé sebemenší 

zaváhání může finalistu stát vítězství. Tato disciplína je konstruována pro parkouristy, 

kteří se zaměřují na rychlost a efektivitu pohybu tak, jak tomu bylo na počátku vzniku 

parkouru. 

Druhou disciplínou je free style, ve kterém mají soutěžící 90 s na to, aby porotě 

předvedli plynulou sestavu s těžkými prvky a využili při tom co největší množství 

překážek. Styl je obecně definován jako individuální pojetí techniky, proto je zde velmi 

obtížné rozhodování o vítězi. Neplatí zde pravidla jako například u sportovní 

gymnastiky, že každé odchýlení od předepsané ideální techniky je postiženo srážkou. 

Rozhodčí zde proto pozorují několik aspektů jako celkové provedení, které zahrnuje 

flow (plynulost běhu), technické provedení a bezpečnost, dále je pozorované využití 

prostoru, překážek a zapojení cviků posledním posuzovaným kritériem je obtížnost 

jednotlivých cviků a jejich napojení. Zde se uplatňují akrobatické náročné prvky. 

Ovšem složité je posuzování, neboť díky kreativitě soutěžících se často objevují nové 

a neznámé prvky a rozhodčí tak musí posoudit obtížnost dle vlastních znalostí 

a zkušeností. Parkour doposud nevyužívá žádné tabulky prvků a jejich obtížnosti, proto 
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je na volbě soutěžících co do sestavy zařadí. Opět zde platí, že pro každého soutěžícího 

je jeden a tentýž prvek jinak těžký. 

Jednou z neoficiálních disciplín je skill chalange, která probíhá formou 10 výzev, které 

soutěžící mají za úkol splnit. Na každou z nich mají 3 pokusy a do výsledného skóre 

se počítá počet nezdařených pokusů. Finalisté poté absolvují dráhy s velmi náročnými 

výzvami, na jejíž splnění mají 2 minuty. V průběhu se započítávají výzvy, které zvládne 

a vítězem se stává soutěžící, který se dostane nejdál či splní celou trasu. Problém 

v těchto soutěžích bývá nastavení výzev tak, aby nebyly jednoduché a zároveň byly 

splnitelné. Je proto důležité, aby organizátor, který výzvy vymýšlí, byl parkourově 

aktivní člen, který zná problematiku parkouru a možnosti soutěžících. 

V poslední době se také setkáváme s různými formami „parkourových her“ na bázi 

honiček. Jednou z nejznámějších akcí je „world chaze tag“ (dále jako WCT), která je 

definována jako „nenech se chytit“. Tato hra je týmového formátu, ve které soupeří dva 

týmy. Z každého týmu se proti sobě postaví jeden hráč, z nichž jeden je chytačem 

a druhý je chytaný a má za úkol chytači utéct v prostředí plném překážek. Jedno kolo 

má 20 sekund. Pokud chytač soupeře nechytí, prohrál a chytaný si připisuje bod 

pro tým. Každý z hráčů běží dvakrát, jednou v roli chytače a podruhé v roli chytaného. 

Více informací o pravidlech hry lze najít na stránkách worldchasetag.com (WCT, 

2020). V těchto hrách je důležité umění zdolávat překážky, být rychlý a obratný 

podobně, jako je tomu u speed-runu. Právě proto je mezi parkouristy tak populární 

a v letošním roce 2020 bude ČAPk v České republice pořádat první kvalifikační soutěž 

na evropský šampionát WCT.  Z mého pohledu se jedná o modifikaci speed-runové 

disciplíny mezi sportovní hry, pro které je charakteristický soupeř.  

 

3.4.2  Pravidla 

Začátkem roku 2019 byla na oficiálních stránkách ČGF uveřejněna platná pravidla 

pro soutěžící v jednotlivých disciplínách parkouru. Tato pravidla byla schválena 

již na podzim v roce 2017 na shromáždění FIG v Beninu. Pro všechny disciplíny platí 

zákaz volného, roztrhaného oblečení, které by mohlo ovlivnit bezpečný pohyb. 

Zakázané jsou jakékoli doplňky, ale nejsou předepsané závodní dresy.  

Pravidla speed-runu popisují rozřazení do kvalifikačního běhu, ve kterém běží dva 

závodníci, (každý na své dráze) losováním, ze kterého jsou výsledky zveřejněny 
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na konci běhu všech účastníků. Osm nejrychlejších běžců postupuje do finále, 

ve kterém každý absolvuje jeden běh, z jehož výsledných časů známe vítěze, 

nejrychlejšího běžce. Běžci jsou povinni dostavit se na start do 30 s po vyzvání, jinak 

přichází diskvalifikace. Po zaujetí pozice na startu a zjevném pokynutí, že je závodník 

připraven, dochází k odpočtu. V době odpočtu závodník vybíhá na dráhu dle svého 

usouzení ve chvíli, kdy je připraven. Na trati jsou stanoveny body, kterými běžec musí 

proběhnout, jinak dochází k diskvalifikace, ovšem neproběhne-li, má možnost se vrátit 

a opravit se v rámci jednoho běhu. 

V případě free-stylu jsou pravidla složitější. V kvalifikačním kole má závodník na svůj 

běh 90 s, na trati je sám a je posuzován dle následujících kritérií: 

První kritérium - složka ES (execution, safety and mastery) - dělí se na pozorování 

těchto tří parametrů - provedení (technické provedení), plynulost pohybů (zaváhání) 

a bezpečnost (dopady a doskoky). 

Druhé kritérium - složka CC (the use of cours and creativity) - zde je hodnocena 

kreativita a tvořivost ve třech parametrech - využití prostoru, využití překážek 

a zapojení prvků. 

Třetí a poslední kritérium - složka D (the difficulty) -  vyjadřuje obtížnost - obtížnost 

jednotlivých cviků, náročnost celkového běhu, propojování cviků a jejich návaznost.  

Za každé kritérium rozhodčí udělují 1 - 10 bodů a mohou udělovat také půl body (ČGF, 

2019). 

 

3.5  Struktura sportovního výkonu   

Parkour je mezi soutěžními sporty sice nováčkem, ovšem proces pohybového učení 

a zlepšování sportovního tréninku je řešen od počátku jeho vzniku. V současnosti 

se ještě nedá hovořit o komplexním rozvoji všech faktorů sportovního výkonu, neboť 

sportovní trénink v parkouru ještě není dostatečně teoreticky rozpracován, respektive 

je nedostatek metodických materiálů. Na druhé straně není důvod nepoučit 

se z informací z jiných, svým charakterem blízkých sportů, aplikovat je pro potřeby 

parkouru a posunout se dále v procesu dosahování maximálních výkonů. Tento proces 

je ovlivňován jak vnějšími, tak vnitřními faktory, díky působení prostředí, vrozených 

dispozic, ale také záměrného tréninku jsou formovány psychofyzické předpoklady 

pro jednotlivá sportovní odvětví. Pro získání dostatečných informací o sportovním 
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výkonu je zapotřebí shromažďovat vědecké práce a pozorovat jisté souvislosti mezi 

nimi. Je zapotřebí aplikovat tyto znalosti v praktickém tréninku, pozorovat možné 

změny, které nám umožní zjistit, o co jde v daném výkonu, jaký obsah tréninku byl 

úspěšný a proč a na základě této aplikace vytvořit postup pro maximální rozvoj 

potřebného sportovního výkonu (Dovalil & kolektiv, 2012).  

Výkonnost jedince se utváří postupně a dlouhodobě závisle na vlivech prostředí, 

genetiky a intenzity tréninku. Tento proces je značně ovlivněn vrozenými dispozicemi 

jedince, které značně determinují výkonost. Mezi vrozené dispozice patří například 

tělesná výška a hmotnost nebo složení těla, tyto dispozice nazýváme morfologické 

(somatické) dispozice. Dále sem patří dispozice fyziologické, které jsou dány například 

transportní kapacitou kyslíku, mezi dispozice psychologické řadíme temperament nebo 

intelektové schopnosti. I přesto, že mluvíme o vrozených předpokladech jedince, jsou 

tyto ukazatele značně determinovány prostředím, ve kterém se jedinec pohybuje a jsou 

navzájem různě ovlivňované, a proto se pro vrcholový sport a maximální výkon 

snažíme znát každý detail jedincovy genetické výbavy a pracovat s nimi.  

Sportovní výkon ovlivňuje nejen výše zmíněné vrozené dispozice, ale také další faktory, 

které s těmi vrozenými již pracují. Mezi faktory, které sportovní výkon ovlivňují, patří: 

Faktory somatické 

Faktory kondiční 

Faktory technické 

Faktory taktické 

Faktory psychické 

(Dovalil & kolektiv, 2012). 

Faktory a jejich ovlivňování sportovního výkonu je zaznamenáno na obrázku 1. 
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Obrázek. 1 - Struktura sportovního výkonu (Dovalil & kolektiv, 2012) 

 

3.5.1  Somatické faktory 

Somatické faktory jsou dány především složením těla, tělesným typem, výškou 

a hmotností sportovce. Často se u výběru mladých talentů vzhledem ke konkrétnímu 

sportu zjišťují jejich předpoklady na základě zjištění délkových rozměrů jednotlivých 

segmentů a jejich poměrů, tělesné výšky a stavby a sportovní minulost rodičů (Dovalil 

& kolektiv, 2012). Podrobnější charakteristikou somatických faktorů v parkouru 

se zabývám ve výzkumné části, ve které je popsané první měření somatotypů českých 

parkouristů, jsou rozebrané výškové a hmotností předpoklady a pozorované odlišnosti 

somatotypů sportovců na základě jednotlivých disciplín (speed run, free-style).  

Z praxe je nám známo, že pro každý sport je vhodný jiný somatotyp a tělesné složení, 

na základě jehož je možné předpokládat úspěšnost jedince v daném sportovním odvětví. 

Pro sport obecně neexistuje jeden ideální somatotyp, ovšem známe ideální somatotyp 

pro jednotlivá sportovní odvětví, ve kterých se tento předpoklad ve výsledku odráží více 

(např. gymnastika, vzpírání), než u jiných sportovních odvětvích (např. volejbal, 

kopaná). Na základě znalosti somatotypu je možné stanovit sportovci vhodné zatížení 
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a intenzitu, kterou každý somatotyp snáší jinak a v případě špatného dávkování tréninku 

by mohlo dojít ke stagnaci výkonu či podávání nižších výkonů.  

Somatotyp vyjadřuje morfologickou stavbu jedince. Je vyjádřen třemi číslicemi, které 

označují zastoupení tří základních komponent. Tyto číslice jsou převážně v rozmezí 

od 1 do 7, ale v extrémních případech se pohybují i ve vyšších číslech. Jdou po sobě 

vždy ve stejném pořadí - číslice vyjadřující endomorfní komponentu – číslice 

vyjadřující mezomorfní komponentu – číslice vyjadřující ektomorfní komponentu.  

Vysoká hodnota endomorfní komponenty je typická u jedinců s přemírou tuku 

a měkkého svalstva. Obvod pasu bývá větší než obvod hrudníku. Extrémní endomorfie 

bývá bodově označena 7 – 1 – 1. Nízké ohodnocení této komponenty značí nízké 

procento podkožního tuku, kdežto vysoké ohodnocení značí většinou osobu s nadváhou 

či obezitou. Tento typ byl dříve Kretchmerem (In: Fetter & kolektiv, 1967) označen 

jako „pyknický typ“. Kretchmer tento typ představuje jako postavy s tendencí ukládat 

tuk v obličeji a trupu. Charakteristická je vysoká postava a krátký široký krk, kulatý 

obličej a tučné břicho. Tuk má tendenci ukládat se na dolních končetinách, zatím co 

ruce jsou slabé. S věkem dochází k přibírání tukové tkáně zejména na břiše. 

Vysoká hodnota mezomorfní komponenty je typická pro většinu sportovců. 

Charakteristická je pro ně výrazná muskulatura a větší obvod hrudníku než pasu. 

Bodové označení 1-7-1 je typické pro extrémní mezomorfy. Nízkými čísly jsou 

označeni jedinci se slabou kostrou a málo vyvinutými svaly, naopak vysoká čísla značí 

osoby se silnou kostrou a extrémně vyvinutými svaly. Kretchmer (In: Fetter & kolektiv, 

1967) se k této skupině vyjadřuje jako k postavám se silně vyvinutým svalstvem. 

Obličej je oválný s ostrými rysy lícních kostí, krk dlouhý a ramena jsou široká. Tento 

typ má relativně malé množství tuku a lze jej na první pohled poznat výrazným 

svalovým reliéfem. Tento typ Kretchmer (In: Fetter & kolektiv, 1967) označuje jako 

„atletický“.  

Ektomorfní komponenta je nejvyšší u jedinců s křehkými kostmi a slabými svaly. 

Břicho bývá ploché a končetiny dlouhé. Extrémní ektomorf je bodově označován 1 – 1 

– 7. Lidí s maximální hodnotou ektomorfní komponenty, tj. s číslem 7, je extrémně 

málo. Nízké hodnoty ektomorfní komponenty označují lidi s krátkými končetinami a 

nízkým indexem v podílu výšky a třetí odmocniny tělesné hmotnosti, oproti tomu 

vysoká čísla ektomorfní komponenty značí jedince s dlouhými segmenty těla (Štěpnička 
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& kolektiv, 1979). Kretchmerova typologie (In: Fetter & kolektiv, 1967) ektomorfy 

označuje jako typ „astenický“, který je charakteristický malým obvodem těla, problémy 

s přibýváním na váze a to jak ve smyslu tukové, tak svalové tkáně. Celkově postava 

působí štíhle a drobně, hlava je menší a často osoby trpí hyper-lordotickým držením těla 

(Štěpnička & kolektiv, 1979; In: Fetter & kolektiv, 1967).  

Pro zjištění somatotypu podle Sheldona byla dříve využívaná metoda, kdy byla pořízena 

fotografie jedince, která se poté porovnala s fotografiemi z atlasu pro stanovení 

somatotypu. Po upravení Sheldonovy metody vznikla metoda Heath - Carter, která je 

užívána dodnes. Pro určení endomorfní komponenty se měří tloušťka kožních řas. 

Pro stanovení mezomorfní komponenty pak rozměr epikondylu femuru a humeru, 

obvod paže ve flexi a obvod lýtka. Ektomorfní komponenta je zjištěna indexem poměru 

výšky a třetí odmocniny z hmotnosti. Výsledné hodnoty jednotlivých komponent se 

převádějí na body dle tabulek Heath - Carter, poté vzniknou čísla somatotypu, která se 

zanesou do grafu. Pro sportovní činnost je vhodný somatotyp s vysokou mezomorfní 

komponentou (Heath & Carter, 1967; Čelikovský & kolektiv, 1979). 

Jednotlivé komponenty jsou udávány s přesností na 0,5 bodu a pro jejich zjištění je 

potřeba jedince podrobit antropometrickému měření. Pro zjištění konečného somatotypu 

jedince se v dnešní době využívá kategorizace Heath – Carter, která opět vychází 

z typologie rozdělené Sheldonem. Jeho metoda vychází z popisu tří výše zmíněných 

komponent a rozšiřuje typologii o další typy, které vznikají ze vzájemného ovlivňování 

komponent. Na základě tohoto rozšíření došlo k rozdělení do třinácti kategorii podle 

Cartera (Heath & Carter, 1967).  

1. Vyrovnaný endomorf - První komponenta je dominantní, zbylé dvě komponenty 

jsou nižší o více než 1 bod a zároveň se mezi sebou neliší o více než 0,5 bodu. 

Například 5 – 2 – 2  

2. Mezomorfní endomorf - První komponenta je dominantní, druhá komponenta je 

nižší o více než 0,5 bodu a zároveň vyšší o více než 0,5 bodu než komponenta 

třetí. Například 5 – 3 – 1  

3. Mezomorf – endomorf - První a druhá komponenta se sobě rovnají nebo se neliší 

o více než 0,5 bodu. Třetí komponenta je nejnižší a liší se od ostatních o více 

než 1 bod. Například 4 – 4 – 2 
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4. Endomorfní mezomorf - Druhá komponenta je dominantní, první komponenta je 

nižší o více než 0,5 bodu a zároveň je vyšší než komponenta třetí o více než 

0,5 bodu. Například 2 – 5 – 1  

5. Vyrovnaný mezomorf - Prostřední komponenta je nejvyšší, zbylé dvě 

komponenty jsou si rovny nebo se neliší o více než 0,5 bodu, zároveň jsou nižší 

o více než 1 bod než komponenta prostřední. Například 2 – 5 – 2 

6. Ektomorfní mezomorf - První komponenta je nižší o více než 0,5 bodu než 

komponenta třetí. Druhá komponenta je dominantní o více než 0,5 bodu. 

Například 1 – 5 – 2 

7. Mezomorf – ektomorf - První komponenta je ze všech tří nejnižší o více než 

1 bod oproti ostatním. Druhá a třetí komponenta se spolu neliší o více než 0,5 

bodu. Například 2 – 4 – 4 

8. Mezomorfní ektomorf - Dominantní je třetí komponenta, která se liší od druhé 

komponenty o více než 0,5 bodu. První komponenta je nejnižší a od druhé 

komponenty se liší o více než 0,5 bodu. Například 1 – 2 – 5 

9. Vyrovnaný ektomorf - První a druhá komponenta se sobě rovnají nebo se neliší 

o více než 0,5 bodu. Třetí komponenta je dominantní o více než 1 bod. 

Například 2 – 2 – 5 

10. Endomorfní ektomorf - Třetí komponenta je dominantní. První komponenta je 

nižší o více než 0,5 bodu než komponenta třetí a zároveň vyšší o 0,5 než 

komponenta druhá. Například 2 – 1 – 5 

11. Endomorf – ektomorf - První a třetí komponenta jsou si rovny nebo se neliší 

o více než 0,5 bodu. Prostřední komponenta je ze všech tří nejnižší o více než 1 

bod. Například 4 – 2 – 4  

12. Ektomorfní endomorf - První komponenta je dominantní, třetí komponenta je 

nižší o více než 0,5 bodu než komponenta druhá a zároveň vyšší o více než 0,5 

bodu než komponenta třetí. Například 5 – 1 – 2 

13. Střední somatotyp - Jednotlivé komponenty se neliší o více než 1 bod a sestávají 

nejčastěji z hodnot 3 a 4 nebo 2 a 3. Například 3 – 3 – 3  

Tyto kategorie dále doplnila Chytráčková (1989) o rozlišení pěti základních kategorií 

ve vztahu k výkonnosti: 

Kategorie A - Hodnota endomorfní komponenty se pohybuje v rozmezí 2,5 – 4,5 bodu 

a mezomorfní komponenta 3 body a více. Jedinci spadající do této kategorie podávají 
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průměrné výkony v rychlostních, vytrvalostních i obratnostních činnostech, ale svými 

výkony vynikají v silových činnostech. 

Kategorie B - Převaha mezomorfní komponenty a endomorfní komponenta nepřesahuje 

2,0 body. Tito jedinci mají nejlepší předpoklady pro sportovní činnosti. Jedná se 

o všestranně nadané sportovce.  

Kategorie C - Endomorfní komponenta hodnocena 5 bodů a více. Jedná se o obézní 

jedince bez předpokladů k sportovní činnosti. 

Kategorie D - Skupina ektomorfů s dobrými předpoklady k vytrvalostní činnosti 

a patrně nejlepšími předpoklady pro činnosti obratnostní. Průměrné výkony podávají 

v rychlostních činnostech a úplně nejslabší výkony podávají v činnostech silových.  

Kategorie E - Z důvodu nízkého zastoupení mezomorfní komponenty mluvíme 

o kategorii s nízkou výkonností (Chytráčková & Čelikovský, 1989; In Pavlík, 2003; In 

Suchomel, 2002). 

Významnost znalosti somatotypu jedince spočívá v informacích pro určení zatížení 

i ovlivňování stravovacích návyků dle typologie postavy tak, aby byl podporován 

maximální výkon. Na základě typických znaků jednotlivých somatotypů jsou jedinci 

limitováni v určité činnosti. Nejsnáze ovlivnit lze komponentu endomorfní, kterou 

správným stravovacím plánem snížíme. Také mezomorfní komponentu lze zvýšit 

cíleným posilováním a složením konzumované potravy. Obecně platí, že čím vyšší je 

mezomorfní komponenta, tím lepší jsou předpoklady pro silové projevy a s nárůstem 

ektomorfní komponenty se zvyšují předpoklady pro nárůst rychlostní a obratnostní 

výkonosti. Naopak s rostoucí hodnotou endomorfní komponenty, která je považovaná 

za brzdivý faktor výkonosti, se u takovýchto jedinců snižují předpoklady k rychlostním, 

vytrvalostním i obratnostním činnostem. Jednotlivé hodnoty komponent lze ovlivňovat, 

ale kategorie somatotypu zůstává neměnná, tzn. že stravovacím plánem u obézního 

člověka se lze z naměřených hodnot somatotypu 6 – 7 – 1, kterého řadíme do kategorie 

endomorfní mezomorf dostat na hodnoty 3 – 5 – 1 , ale kategorie endomorfní mezomorf 

zůstane stejná. K stejným změnám může dojít u mezomorfní komponenty, která 

po pravidelných silových trénincích může značně nabýt vyšších hodnot, než by měla 

bez silové stimulace. Znalost somatotypů nám odhaluje limity jedince, předpoklady 

pro určité činnosti nebo sporty a také možnosti stimulace a rozvoje jednotlivých 

komponent.  
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Pro zaznamenání somatotypu nám slouží tzv. somatograf (viz obrázek 2). 

 

Obrázek 2- Somatograf s kategoriemi motorické výkonnosti podle Chytráčkové (1989) 

 

3.5.2  Technické faktory 

Trénink parkouru využívá několik základních technik, které nám pomáhají s efektivním 

a progresivním řešením pohybového obsahu. Mezi ně řadíme těchto šest základních, 

které rozvíjíme pro usnadnění přesunu přesunout se z bodu A do bodu B: běh, skok, 

lezení, balanc, cit doteku a tichost pohybu (Edwardes, 2009). 

Běh je základní technikou pro dosažení cíle přemístit se z místa na místo, dodává 

pohybu plynulost, rychlost a účelnost. Skok je základem pro překonání překážek, ať již 

budeme mluvit o překonání propasti, laviček nebo seskoku z vyvýšených míst, je 

zapotřebí skok a parkourové skokové techniky šetří i pohybový aparát. Lezení nám 

pomáhá dostat se na místa, kam se během člověk nedostane, ať již na budovu, skálu 

nebo stromy. S těmito technikami souvisí i balanční schopnosti, které se uplatňují nejen 

při přecházení úzké římsy či hrazdy, ale také při dopadu na okraj překážky či běhu 

po malých a nestabilních plochách. V dalším textu bude ve spojitosti s rovnovážnými, 

respektive balančními schopnostmi používán zkrácený výraz balanc, který 

se v parkouru běžně používá. V gymnastickém názvosloví se rozlišuje doskok (pouze 

na nohy) a dopad (na nohy a jinou část těla, nebo pouze na jinou část těla), v parkouru 

se toto příliš nerozlišuje a nebude tak činěno ani v této práci. Cit doteku a tichost 

pohybu jsou schopnosti, kterým se parkourista učí po celou dobu tréninku, být 

nenápadný, ohleduplný ke svému okolí a nezatěžovat jej. Neboť filosofie je spjata 
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s přírodou, i zde se využívá spojení traceura s překážkou, těla a mysli s během. 

Schopnost odhadnout vynaložení sil pro daný skok, kontrola provedení a doskoku.  

Mezi základní parkourové techniky patří: 

Balance - rovnovážný pohyb na úzkých plošinách, římsách či zábradlí. 

Wall run/ běh po zdi - díky správnému odrazu od zdi, stěny či překážky dochází 

k běhu po stěně, díky kterému je možné dostat se na vysokou budovu, zavěsit 

se na větev vysoko nad hlavou. Na zdi je možné udělat více kroků/ odrazů a dostat 

se tak výš. S touto technikou je spojená technika 

Tic-tac - odraz od jedné překážky a dopad na jinou překážku nebo odraz od více 

překážek. 

Planche/výlez - technika vzepření se na překážku podobně jako je tomu u muscle-upu 

Cat leap - technika zavěšení se na překážku, ve které má traceur obě nohy skrčené 

pod sebou a zapřené do překážky. Po zvládnutí následuje výlez na překážku. 

Drop - drop je seskok dolů z překážky. U této techniky je velmi důležité dbát 

na správnost provedení, abychom nezatěžovali pohybový aparát a to konkrétně 

u menších dětí dbát při tréninku na výběr vhodné výšky překážek, neboť z důvodu 

růstových chrupavek a neucelených kostí, které jsou stále v růstu, by se tyto struktury 

mohly narušit a dítě by se nemuselo dále zdravě vyvíjet. Při doskoku či dopadu 

se snažíme proto tlumit doskok všemi čtyřmi končetinami v pořadí dopadu nohy-ruce. 

Precision jump - skok z místa na místo na přesnost se snahou ustát doskok. 

Kong vault - základní technika přeskoku překážky, která v gymnastickém provedení 

připomíná skrčku. Dive kong- skrčka se zášvihem. 

Lachee/houpání- technika lachee připomíná gymnastické komíhání. Úkolem této 

techniky je zvládnout se rozhoupat na co nejmenší počet kmihů a bezpečně opustit 

hrazdu v předkmihu tak, aby se jedinec odtlačil od hrazdy a dostal se tak od ní 

co nejdále. 

Roll- kotoul přes rameno, který je převzat z techniky pádů vpřed v bojovém umění 

(Hybner, Taran & Zonyga, 2017;  Pešír & Beneš, 2019;  Zonyga, 2017). 
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Zvládnutí těchto technik jedincem je ovlivněno úrovní jeho anatomicko-fyzických 

a psychologických předpokladů v souladu s mechanickými pravidly uplatněnými 

v průběhu pohybu.  

Technika pohybu je způsob provedení pohybového úkolu jedincem a styl je individuální 

pojetí techniky. U techniky pohybu můžeme vyčlenit tři složky: 

-biologickou  

-právní 

-fyzikální 

 (Kolektiv autorů, 2009) 

Biologickou složku nám udávají somatické, psychické a motoricko-funkční 

předpoklady jedince. V této složce je nutné zohlednit biologický vývoj jedince a věkové 

odlišnosti. 

Právní složku tvoří pravidla soutěží v jednotlivém sportu či disciplíně. Na základě 

pravidel jsou definovaná možná provedení úkolu. 

Fyzikální složka odráží zákonitosti plynoucí z prostředí tréninku - podmínky prostředí, 

vybavení tělocvičny, klimatické podmínky, především však pohybové zákony, které 

vycházejí z Newtonových zákonů a uplatňují se v průběhu pohybu. Pro dosažení 

maximálních výkonů v parkouru je potřeba znát fyzikální zákony a umět je využívat.  

Složka právní - pravidla se mohou změnit a tím i nároky na provedení cviku v závislosti 

na fyzikálních zákonitostech. Tyto zákony jsou využívány při odrazech a v přípravě na 

provedení ideálních vzletových úhlů, při rotacích v práci s těžištěm a při odrazu 

a působení na překážku. Snažíme se optimálně využívat systémy pák, zákon 

o zachování dráhy těžiště, zákon o zachování hybnosti a otáčivých pohybech. 

Pro účelnou aplikaci výše zmíněných technik je zapotřebí věnovat se v tréninku 

zpevnění tělesného jádra pomocí motoricko-funkční přípravy (dále jen MFP), která je 

jakýmsi spojovacím můstkem mezi technickou a kondiční složkou tréninku (viz obrázek 

3), napomáhá k vědomému řízení pohybu a kontrole nad vlastním tělem, ulehčuje 

a urychluje učení nových pohybů. Důležité je zde zmínit, že parkour si neklade za cíl 

v rámci kondičního tréninku svalovou hypertrofii, ale upíná se na funkční a efektivní 

pohyb, který napomáhá zvládnutí jakékoli situace, podobně jako je tomu právě 

u motoricko-funkční přípravy. 
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Obrázek 3 -  

Zařazení MFP mezi složky sportovního tréninku (Krištofič, 2014) 

„Motoricko funkční příprava je systém dílčích pohybových příprav, jejichž 

prostřednictvím jsou vytvářeny a formovány vnitřní předpoklady pro efektivní osvojení 

pohybových dovedností účelnou technikou a bez zdravotních rizik“ (Krištofič, 2014, str. 

48) 

MFP neučí tedy cviky, ale učí jedince cvičit, účelně se pohybovat za pomocí 

průpravných cviků, které jsou obsahem jednotlivých bloků MFP. Za stěžejní bloky 

v tréninku parkouru považuji:  

Zpevňovací příprava, pro kterou je charakteristická tonizace svalového aparátu 

za účelem zpevnění výškové osy těla při provádění obtížných poloh a pohybů. 

Zpevňovací příprava má pozitivní přínos v oblasti zdravotní prevence, zlepšení 

rovnováhy a kontroly polohy tělesných segmentů při provádění obtížných cviků, 
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v oblasti techniky pohybu (při zpevnění těla je možné efektivněji měnit směr lokomoce) 

a estetiky pohybového projevu (kontrola nad vlastními pohyby). 

Podporová příprava si klade za cíl zpevnit ramenní osu a usnadnit tak jedinci pohyb 

na pažích. Často jsou užívané podpory či vzpory s tlakem do podložky. Připravenost 

ramenního svalstva má vliv na odraz paží či tlumení dopadu na ruce. Opět cílem této 

přípravy není svalová hypertrofie, ale funkčnost a účelné zapojení svalů pletence 

ramenního.  

Odrazová a doskoková příprava má za úkol připravit dolní končetiny na jednorázové 

či opakované odrazy a následné zvládnutí doskoku do stabilní a bezpečné polohy. 

V tréninku parkouru je tato příprava stěžejní a má řadu technických i estetických 

odlišností od provedení gymnastů, což je dáno především pravidly jednotlivých sportů. 

S touto přípravou dochází také k nárůstu explozivní síly a síly vytrvalostní. Odraz 

a doskok jsou složité koordinované pohyby, při kterých jsou zapojeny všechny tělesné 

segmenty.  

Visová příprava se vyznačuje působením zdola na překážku tahem. Příprava stimuluje 

pohyb na pažích ve visu za pomoci přítahů, svisů a ručkování za užití různých typů 

hmatů jako je nadhmat, podhmat, dvojhmat. 

Rotační příprava je důležitá pro osvojení si znalostí o roztáčení těla kolem osy 

výškové (např. pirueta, různé obraty), osy předo-zadní (přemet stranou, salto stranou), 

osy pravo-levé (např. kotoul vpřed, salto vzad) nebo kolem více os najednou (např. salto 

vzad s jedním vrutem). Příprava využívá osvojování si působení fyzikálních principů, 

zejména vzniku momentu síly a změny momentu setrvačnosti vůči ose otáčení. 

Stimulace silové obratnosti je pro parkour, který je považován za silový sport, velmi 

důležitá. Cílem této přípravy je naučit se hospodařit se sílou a využívat jen takový podíl, 

který je pro danou situaci nezbytný. Aby byl rozvoj a stimulace síly efektivní, je 

důležitá variabilita cvičení, díky které se svaly učí pracovat v různých funkcích 

a režimech. MFP obsahuje kromě výše jmenovaných řadu dalších příprav (Krištofič, 

2014). 
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3.5.3  Kondiční faktory 

Mezi kondiční faktory řadíme pohybové schopnosti, které dělíme na koordinační 

schopnosti, kondiční schopnosti a hybridní schopnosti, viz obrázek 4. Do kondičních 

schopností řadíme schopnosti silové a vytrvalostní, mezi koordinační schopnosti jsou 

zařazeny schopnosti rovnovážné, diferenciační, rytmické a orientační a mezi schopnosti 

hybridní rychlostní schopnosti. Mimo všechny tyto schopnosti stavíme flexibilitu, jako 

samostatnou schopnost (Měkota & Novosad, 2005).  

 

Obrázek 4 -  

Struktura komplexu pohybových schopností (Měkota in Dovalil, 2012) 

 

Silové schopnosti 

Pro trénink parkouru je charakteristické střídání statické a dynamické svalové zátěže. 

Při statické zátěži pracují svaly izometricky a tím dochází k rychlému vyčerpání 

energetických zásob, hromadění metabolitů a tím rychlý nástup únavy. Naopak 

dynamické zatížení představuje práci izotonické kontrakce, při které ve fázi relaxace 
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dochází k prokrvení svalové tkáně a únava se tak oddaluje. Zatížení v tréninku je střední 

až submaximální intenzity (Chrudimský & Štefl, 2011). 

Obecně rozlišujeme tyto tři silové schopnosti: 

- silovou vytrvalost - překonává nemaximální odpor opakováním nebo odpor udržuje 

- maximální sílu - překonává nejvyšší možný odpor  

- rychlostní sílu - překonává nemaximální odpor vysokou až maximální rychlostí 

(Dovalil & kolektiv, 2012). 

Pro parkour mají silové schopnosti rozhodující význam, neboť jedinec v tréninku 

překonává odpor vlastního těla.  

V rámci kondiční přípravy je v parkouru dominantně využívána plyometrická metoda 

posilování (principem metody je tzv. svalové předpětí, to znamená, že sval je před 

koncentrickou svalovou kontrakcí protažen – excentrická svalová kontrakce). Metoda je 

charakteristická právě svalovým předpětím, kterého je dosaženo díky seskoku z vyšší 

podložky na nižší. Výška tohoto seskoku udává velikost odporu, ale neměla by 

přesahovat 1 m, ideální velikost odporu je seskok z 60 - 80 cm s počtem opakování 5 - 

6x v sérii, kterých je doporučeno 3 - 5. 

Součástí parkourového tréninku je i aplikace rychlostní metody, jinak také nazývané 

metoda dynamických úsilí (snaha o co nejrychlejší provedení úkonu). Tato metoda je 

charakteristická maximální rychlostí provedení proti nemaximálnímu odporu. Velikost 

odporu dosahuje jen 30 - 60 % maximálního výkonu a zatížení je stanoveno na 6 - 12x 

opakování, které může být blíže specifikováno délkou zatížení 5 - 15 s. (Perič & 

Dovalil, 2017). 

V jedné z nedávných studií (Grosprete & Lepers, 2015) se ukázalo, že traceuři jsou 

silově výkonnostnější ve specifických disciplínách, jako jsou skok daleký a skok 

vysoký, než řada atletů či gymnastů. Ve studii byly pozorovány 4 skupiny po 15 

sportovcích z různých sportovních odvětví v průměrném věku 22 let, výška 175 cm 

a hmotnost 71 kg, s tréninkovým objemem průměrně 8 hodin týdně. Skupina 

parkouristů vykazovala lepší výkony ve svalové kontrakci excentrické, koncentrické 

i izometrické, které byly měřené dynamometrem. 

1. Parkouristé dosáhli výkonu ve výskoku po seskoku z bedýnky (plyometrické 

cvičení) 64,9 cm oproti gymnastům, kteří dosáhli výkonu 60,9 cm. 
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2. Výskok bez pomoci paží parkouristé 59,2 cm, gymnasté 53,0 cm. 

3. Ve skoku do dálky z místa parkouristé dosáhli výkonů 282,7 cm oproti tomu 

gymnasté 273,9 cm a atleti 261,3 cm. 

4. Naměřená excentrická síla byla oproti ostatním atletům znatelně vyšší.  

Díky této studii bylo prokázáno, že parkour přispívá k rozvoji silových 

a odrazových schopností.  

 

Vytrvalostní schopnosti 

Závod v parkouru netrvá příliš dlouho, běh v soutěži free-style < 90s a speed-run 

v rozmezí 20 – 80 s dle výkonosti, ale příprava na ně vyžaduje dlouhý a intenzivní 

trénink. Tento trénink často probíhá formou kruhových tréninků či nepřetržitého běhu 

se zařazováním stanovišť na zlepšení techniky jednotlivých cviků. Z doby trvání 

jednotlivých disciplín je možné připodobnit výkony k výkonům ve sportovní 

gymnastice na akrobacii, kde sestava trvá < 90s a přeskoku, kde opět výkon trvá 

v řádech sekund. Z toho je zřejmé, že veškerá energie je získávána prostřednictvím 

anaerobních mechanismů s různým podílem tvorby laktátu. Laktátová tolerance 

závodníků je velmi limitující v závodě z důvodu podání maximálních až sub-

maximálních výkonů a to převážně v závěru běhu (Šteffl & Chrudimský, 2011). 

V disciplíně speed-run je využívána rychlostní vytrvalost, oproti tomu ve free-stylu 

vytrvalost krátkodobá, která je charakteristická svým trváním < 2min. 

 

Rovnovážné schopnosti, diferenciační a orientační 

Tyto schopnosti jsou pro rozvoj parkourových dovedností a zvyšování výkonu 

v parkouru velmi důležité. Závod probíhá v maximální rychlosti a každý krok “vedle” 

může běžce připravit nejen o vítězství, ale také o zdraví. Proto je důležité věnovat 

maximální pozornost každému pohybu a umět jej ovládat. Mít kontrolu nad vlastním 

tělem.  

Orientační schopnosti parkour využívá ve skocích na přesnost, „precizion“, pro které 

je nutné regulovat odraz pro danou vzdálenost. Některé studie prokázaly (Grospretre & 

Ufland, 2018), že zkušení parkouristé toto dokáží a zvládnou ustát skok i bez předem 

prověřené vzdálenosti. Tato schopnost je získána zkušenostmi. Orientační schopnost je 
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důležitá také k provedení akrobatických prvků, při kterých sportovec ztrácí kontakt 

s podložkou. 

Rovnovážné schopnosti vyžadují neustálou praxi. Parkour využívá balanc v každé 

činnosti, nejen při běhu či chůzi po úzkých římsách či hrazdách, ale každý skok, 

přeskok a pohyb vyžaduje rovnováhu, abychom zabránili pádu a ztrátě kontroly nad 

pohybem (Edwardes, 2009). 

Dalšími koordinačními schopnostmi, které parkour využívá, jsou např. schopnost 

přizpůsobit se vnějšímu prostředí, či náhlým situacím a adekvátně reagovat. 

 

3.5.4  Taktické faktory 

Za taktiku považujeme způsob řešení dílčích i širších úkonů, které jsou prováděny 

v souladu s pravidly daného sportu či dané sportovní disciplíny. Složka je úzce spjata 

s technickou složkou. Taktická příprava je velmi náročná neboť vyžaduje paměť, 

soustředěnost, znalost pravidel, taktické myšlení a psychickou vyrovnanost jedince 

(Dovalil & kolektiv, 2012). 

Ve spojení taktické složky s parkourem a přípravou na soutěž ovšem pouto není silné. 

Taktizovat se vyplatí pouze v disciplíně free-style, ve které si jedinec vybírá složení 

běhu a zařazení cviků. Zde není pravidly vyžadován nejobtížnější cvik v začátku 

a konci sestavy, avšak pozornost rozhodčích je nejvyšší právě v začátku běhu, 

a v zařazení obtížného cviku v závěru běhu opět podpoří dobrý celkový dojem z celého 

běhu a navození pocitu vysoké obtížnosti v průběhu celé soutěže. V případě provedení 

obtížných cviků jen v začátku sestavy a postupném tlumení aktivity se rozhodčí 

i publikum může upnout jen na závěr běhu jako toho posledního, co viděli. Naopak 

postupná gradace navozuje pocit exkluzivního vyvrcholení běhu, ovšem jen v případě 

že to běžec zvládne fyzicky.  

V parkouru se taktická příprava uplatňuje v rámci vybírání vhodné trasy při přesunu 

z jednoho bodu do druhého a výběru použitých technik pro zdolání překážek. 

 

3.5.5  Psychické faktory 

Psychické faktory hrají v parkouru velkou roli hlavně na úrovni vrcholových sportovců, 

kde výkony všech soutěžících jsou na relativně stejné úrovni, a proto vyhrává soutěžící, 
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který se dopustí nejnižšího počtu chyb. Výkon ve sportu závisí na funkci smyslových 

orgánů, na úrovni pohybových schopností a osvojených dovedností, na mentálních 

schopnostech a na úrovni motivace či emocí. 

Soutěž v parkourových disciplínách je stále novinkou, v České republice bylo první 

mistrovství pořádané v roce 2019, na kterém jsme mohli pozorovat mladé závodníky, 

kteří nemají v soutěžích zkušenosti a čelili velkému stresu. Proto v kvalifikačních 

bězích a také před kvalifikací, při procházení trasy, došlo k mnoha drobným zraněním, 

která byla zapříčiněna vysokou mírou aktivace a neschopnosti zvládat soutěžní 

prostředí. K odolnosti vůči závodním podmínkám se využívá zařazení modelového 

tréninku, ve kterém jsou simulované závody. V tréninku dětí jsou často využívané 

besídky či vystoupení pro rodiče nebo drobné soutěže ve dvojicích na předem 

sestavených trasách, aby se děti osmělily a soustředily se na výkon v daném okamžiku. 

Parkour ovšem využívá psychiku v každém svém pohybu. Traceur neposouvá jen své 

fyzické schopnosti, ale také psychické. Překonává strach z nových dovedností. Spousta 

dovedností je v praxi prováděná ve výškách, v maximální rychlosti a na tvrdém 

povrchu. To vyžaduje soustředěnost, odhodlanost a perfektní zvládnutí dovedností. 

Trénink podporuje sebedůvěru neboť v každé situaci, do které se traceur dostane je 

odkázán sám na sebe, na své schopnosti a dovednosti. 
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4  METODIKA 

V této části uvádím postupy získání, zpracování a vyhodnocení dat. Přibližuji 

výzkumný soubor a vysvětluji použitá měření. 

 

4.1  Výzkumný soubor  

Výzkumný soubor byl tvořen 50 muži a 10 ženami, kteří se účastnili parkourové 

soutěže v Praze. Všichni probandi byli dospělí a podepsali informovaný souhlas, který 

byl schválen etickou komisí v Praze dne 20. září 2019. Probandi byli informovaní 

o průběhu měření a následně byli seznámení s výsledky. 

Výběr parkouristů byl záměrný na základě jejich zkušeností a výkonnosti, kterou 

prokázali svými dosavadními výsledky. Věkový průměr vybraných probandů byl 22 let 

a průměrná doba, po kterou se věnují parkouru činila 8 let. Měření bylo prováděno na 

soutěži IMACON pořádané týmem In motion v Praze v In motion academy, která 

probíhala o víkendu 28. - 29. září 2019. Účast na měření byla dobrovolná dle výše 

zmíněných kritérií a mohli se účastnit pouze soutěžící starší 18 let, proto do měření 

nebyli zahrnuti všichni účastníci soutěže. 

Ze souboru 50 mužů bylo následně vybráno 10 probandů, kteří se aktivně účastní 

soutěží v disciplíně speed-run. Na základě naměřených dat u této skupiny byl 

vyprofilován průměrný somatotyp, který je pro účely této práce vnímán jako 

charakteristický pro disciplínu speed-run. Totéž bylo provedeno pro disciplínu free-

style. V souboru 10 mužů, kteří byli vybraní pro disciplínu speed-run, byli někteří 

probandi totožní s výběrem probandů pro soubor disciplíny free-style, vyskytovali 

se v obou souborech.  

Problém nastal u měření žen, protože soutěží se neúčastní takové množství dospělých 

žen, aby bylo možné získat dostatečný objem dat pro relevantní vyjádření výsledků, 

respektive statistické významnosti. Z toho důvodu byly do měření zahrnuty i ženy, které 

se neúčastnily soutěže, ale jsou českou společností parkouristů považovány za aktivní 

a výkonné sportovkyně věnující se parkouru. Pro tuto skupinu byl podmínkou aktivní 

trénink parkouru nejméně 5 let. 

Ze souboru 10 žen byly následně vybrány 3 ženy, které se soutěží účastnily 

i v zahraničí. U těchto žen byl taktéž samostatně vyprofilován průměrný somatotyp, 
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který je pro účely této práce vnímán jako charakteristický pro skupinu žen věnujících 

se závodnímu parkouru.  

 

4.2.  Provedená měření 

Pro zjištění somatotypu jednotlivců jsme využili metodu podle Heath - Cartera, 

pro kterou je potřeba naměřit 10 antropometrických parametrů:  

1. Tělesná výška, která byla měřena výškoměrem od podložky k nejvyššímu bodu 

na temeni a zaznamenaná na desetiny centimetru. Jedinci v průběhu měření neměli 

obuv. 

2. Tělesná hmotnost byla měřena na nášlapné digitální váze a data byla zaznamenána 

s přesností na desetiny kilogramu. Proband byl oblečen v lehkých tréninkových 

kalhotách. 

Parametry 3 - 4 byly měřeny pomocí torakometru a zaznamenány s přesností 

na desetiny centimetrů. 

3. Rozměr epicondylu humeru. 

4. Rozměr epicondylu femuru. 

Parametry 5 - 6 byly měřeny krejčovským metrem s přesností na desetiny centimetru. 

5. Obvod paže ve flexi. 

6. Obvod lýtka. 

Parametry 7 - 10 byly změřeny kaliperačními kleštěmi harpendenského typu 

a zaznamenány v milimetrech. 

7. Tloušťka kožní řasy na tricepsu. 

8. Tloušťka kožní řasy suprailiakální. 

9. Tloušťka kožní řasy suprascapulární. 

10. Tloušťka kožní řasy na lýtku. 
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4.3  Zpracování dat   

Naměřené hodnoty byly zapisované na arch a poté pro výpočet somatotypu byla data 

dosazena do internetového programu: „Výpočet složení somatotypu“ získán 

na: https://is.muni.cz/www/krejci/50360092/02_somatotyp.html 

Použitý vzorec pro výpočet endomorfní komponenty:  

Vzorec podle Heath – Cartera (1967): hodnota endomorfie = [- 0.7182 + (0.1451 x X)] - 

(0.00068 x X²) + (0.0000014 x X³)], ve které X = součet 3 řas (kožní řasa na tricepsu + 

řasa pod supscapularní + řasa suprailiakální) 

Na příkladu testované číslo 1: Součet kožních řas činní 27 mm. -0,7182 + 0,1451 x 27 – 

0,00068 x 27² + 0,0000014 x 27³ = 2,7    

Použitý vzorec pro výpočet mezomorfní komponenty: 

Nejprve je nutné udělat korekci obvodu paže a lýtka tím, že od hodnoty odečteme 

hodnotu kožní řasy. Poté dosadíme do vzorce [0.858 x šířka lokte] + [0.601 x šířka 

kolene] + [0.188 x korigovaný obvod bicepsu] + [0.161 x korigovaný obvod lýtka] – 

[výška x 0.131] + 4.5 

Například testovaná číslo 1: 0,858 x 6,3 + 0,601 x 9,3 + 0,188 x (29,5 – 1) + 0,161 x 

(34,5 – 0,9) – 158 x 0,131 + 4,5 = 5,6  

Použitý vzorec pro výpočet ektomorfní komponenty: 

Nejprve zjistíme tělesný index tím, že vydělíme tělesnou výšku třetí odmocninou 

tělesné hmotnosti. Tento index je do vzorce uveden zaokrouhlen na celé číslo. Některé 

studie doporučují provést korekci tím, že se tělesný index vynásobí číslem 170,18, které 

je vydělené tělesnou výškou. Korekce se však v internetové kalkulačce nevyužívá a není 

využívána ani ve většině podobných studií, ani ve studiích, se kterými naše výsledky 

porovnáváme v diskuzi. V naší práci proto taktéž korekce není použita. 

Poté použijeme vzorce dle Heath - Cartera (1967): 

1. Pokud je tělesný index větší nebo stejný jako hodnota 40,75, použijeme pro výpočet 

vzorec: 0.732 x tělesný index - 28.58 

2. Pokud je tělesný index mezi 40,75 - 38,25, využívá se vzorec: 0.463 x tělesný index - 

17.63 

3. Pokud je tělesný index stejný nebo menší než 38,25 : ektomorfie = 0.1  

https://is.muni.cz/www/krejci/50360092/02_somatotyp.html
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Například testovaná číslo 1: Tělesný index = 42 je větší než 40,75, proto dále 

postupujeme dle výpočtu 1. 0,732 x 42 – 28,58 = 2,2  

(Výsledky jsou vždy zaokrouhleny na jedno desetinné číslo. Například výsledek 

ektomorfní komponenty činní 2,164 a proto se po zaokrouhlení uvádí hodnota 2,2). 

Zařazení výsledných hodnot somatotypu bylo zpracováno dle typologie Heath – 

Cartera, která somatotypy dělí do 13 kategorií a dále dle kategorizace Chytráčkové 

(1989), která rozlišuje 5 kategorií ve vztahu k sportovní výkonnosti. Na příkladu 

testované číslo jedna: výsledné hodnoty somatotypu 2,7 – 5,6 – 2,2 řadí testovanou 

podle Cartera do kategorie vyrovnaný mezomorf a podle Chytráčkové do kategorie A, 

pro kterou je charakteristické nadání pro silové sporty.  

Pro stanovení charakteristického somatotypu pro danou disciplínu byl použit 

aritmetický průměr, který vyjadřuje průměrnou a v jistém smyslu typickou hodnotu 

souboru. Aritmetický průměr byl použit pro jednotlivé komponenty a pro výškové 

a hmotnostní parametry. Tento postup byl aplikován na souboru mužů, žen, souboru 

deseti mužů disciplíny  speed-run a free-style a pro tři ženy výkonnostní skupiny. 

Naměřená data byla zpracována výše uvedenými postupy do finální podoby, která byla 

vyjádřena formou somatografů a za použití programu Excel i ve formě přehledných 

grafů.  
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5  VÝSLEDKY  

Dle získaných dat a výpočtu jsme zjistili průměrný somatotyp českých parkouristů, 

který odpovídá hodnotám 3,0 – 4,9 – 2,5. Tyto hodnoty muže řadí do kategorie 

vyrovnaný mezomorf, která je charakteristická nejvyšším zastoupením mezomorfní 

komponenty. Endomorfní a ektomorfní komponenta se od sebe neliší o více než 0,5 

bodu. Pro ženy jsme naměřili hodnoty 3,9 – 4,4 – 2,1, které odpovídají kategorii 

endomorf-mezomorf. Charakteristické pro tuto skupinu je relativně vysoké zastoupení 

endomorfní a mezomorfní komponenty, které se od sebe neliší o více než 0,5 bodu 

a ektomorfní komponenta je v nejmenším zastoupení. Největší rozdíl mezi 

somatotypem mužů a žen věnujících se parkouru lze pozorovat v zastoupení endomorfní 

komponenty, která je u žen celkově vyšší.  

U mužů zaměřených na soutěžní disciplínu speed-run jsme naměřili hodnoty 

průměrného somatotypu 2,6 – 4,5 – 2,9 což je zařazuje do kategorie vyrovnaný 

mezomorf. Pro tuto kategorii je charakteristické nejvyšší zastoupení mezomorfní 

komponenty. U mužů věnujících se disciplíně free-style byly naměřeny hodnoty 2,7 – 

5,2 – 2,3 zařazující je taktéž do kategorie vyrovnaný mezomorf. Nejvýraznější rozdíl 

mezi somatotypy pro jednotlivé disciplíny je podíl mezomorfní komponenty, který je 

vyšší u disciplíny free-style. Tato disciplína je charakteristická vyšším silovým 

výkonem. Naopak se nám pro disciplínu free-style snížila hodnota komponenty 

ektomorfní, která je charakteristická pro sporty vytrvalostního zatížení.  

V kategorii žen byly vybrány 3 ženy, které představují vrcholové zastoupení 

parkouristek v České republice. U těchto žen byly naměřeny hodnoty průměrného 

somatotypu 4,0 – 4,9 – 1,4, což je řadí do kategorie endomorfní mezomorf. Ve srovnání 

s průměrnými hodnotami somatotypu naměřených obecně pro kategorii žen (3,9 – 4,4 – 

2,1) výrazně klesla ektomorfní komponenta a vzrostla komponenta mezomorfní. Tím 

došlo ke změně kategorie somatotypu z endomorf-mezomorf na endomorfní mezomorf, 

která je charakteristická vyšším množstvím mezomorfní komponenty a hodnotou se liší 

od endomorfní komponenty o více než 0,5 bodu a zároveň nejmenší hodnotou 

v kategorii je komponenta ektomorfní. Na základě tohoto zjištění lze předpokládat, 

že pro úspěšnost v soutěžích je zapotřebí vyšší mezomorfní komponenta, která 

se hodnotami přibližuje či dokonce převyšuje hodnoty u mužů, aby byly ženy schopné 

podávat výkony přibližující se mužům.  
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Z hlediska výškových a hmotnostních parametrů byla u mužů naměřena průměrná 

výška 178,9 cm s průměrnou tělesnou hmotností 76,2 kg, přičemž průměrný věk námi 

oslovených probandů byl 22 let. 

Pro kategorii žen jsme naměřili průměrnou tělesnou výšku 166,7 cm a průměrnou 

tělesnou hmotnost 64,4 kg. Zajímavostí je porovnání s kategorií výkonnostních 

parkouristek, u kterých průměrná tělesná výška dosáhla 168,6 cm a průměrná tělesná 

hmotnost se zvedla až na 72,7 kg. S ohledem na změnu somatotypu lze předpokládat 

nárůst hmotnosti z důvodu zvýšení mezomorfní komponenty, neboť průměrná tělesná 

výška se zde značně nezměnila.  

 

 

Graf 1 - Somatototypy českých parkouristů 

 

Graf 1 vyjadřuje procentuální obsazení jednotlivých somatotypů u celkového souboru 

mužů. Nejvyšší procenta jsou v zastoupení endomorfních mezomorfů. Druhým 

nejvyšším procentem v grafu jsou vyrovnaní mezomorfové a třetí nejobsáhlejší 

skupinou somatotypů jsou ektomorfní mezomorfové.  

Z těchto výsledků lze potvrdit parkour jako silově náročný sport, neboť u nejpočetnější 

skupiny převládá endomorfní komponenta nad ektomorfní. Mezomorfní komponenta je 

u všech tří somatotypů převládající. 
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Z hlediska rozdělení souboru a zjišťování rozdílných somatotypů pro jednotlivé 

disciplíny, se pro disciplínu speed-run vyprofiloval jako nejčastější a patrně 

i nejvýhodnější somatotyp vyrovnaný mezomorf s naměřenými průměrnými hodnotami 

2,6 – 4,5 – 2,9. Jednotlivé zastoupení somatotypů v disciplíně speed-run je 

zaznamenáno v grafu 2.  

 

Graf 2 – Somatotypy soutěžících v disciplíně speed-run 

Z celkového souboru vybraného pro tuto disciplínu je ektomorfní mezomorf 

v zastoupení z 60 % Tato kategorie je charakteristická komplexním nadáním pro 

sportovní činnosti. Dalších 20 % tvoří endomorfní mezomorfové a o zbylých 20 % se 

dělí somatotyp mezomorf-ektomorf a vyrovnaný mezomorf. Naměřená průměrná 

tělesná hmotnost pro specialisty speed-runu je 73,2 kg.  

Graf 3 vyjadřuje procentuální zastoupení jednotlivých somatotypů pro disciplínu free-

style. Zde se naopak jeví jako nejvýhodnější somatotyp blízký hodnotám 2,7 – 5,2 – 2,3, 

který řadíme do kategorie vyrovnaný mezomorf v procentuálním zastoupení 50 %. 

Charakteristické pro tyto somatotypy je nadání na sportovní činnosti a zejména pak 

vynikání v silových sportech. 40 % zastupuje somatotyp kategorie endomorfní 

mezomorf a zbylých 10 % zastupuje mezomorfní ektomorf. Na základě těchto výsledků 

lze pozorovat vyšší zastoupení mezomorfní komponenty a vyšší zastoupení endomorfní 

komponenty ve srovnání s disciplínou speed-run, což potvrzuje vyšší silovou náročnost 

této disciplíny.  
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Graf 3 – Somatotypy soutěžících v disciplíně free-style 

 

Charakteristický rys žen, keré se věnují parkouru je vysoké zastoupení endomorfní 

a mezomorfní komponenty. Ve výsledku měřeného souboru se hodnoty těchto 

komponent neliší o více než 0,5 bodu. Tento typ řadíme do kategorie endomorf-

mezomorf, který je naměřený v souboru jako průměrný somatotyp s hodnotami 3,9 – 

4,4 – 2,1. Jednotlivé somatotypy a jejich procentuální zastoupení je zaznamenáno 

v grafu 4. 

 

Graf 4 – Somatotypy českých parkouristek 
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40 % zastupuje endomorfní mezomorf. Druhou nejpočetnější skupinou somatotypů 

v rámci kategorie žen je mezomorfní endomorf, který je zastoupený 20 %. O zbylých 40 

% se dělí somatotypy vyrovnaný mezomorf, endomorf-ektomorf, endomorf-mezomorf 

a ektomorf-mezomorf. V této skupině je možné pozorovat zastoupení různých kategorií 

somatotypů, které nemusí být nutně charakteristické pro konkrétní sportovní odvětví. 

Tři ženy, které jsou řazeny do kategorie výkonostních parkouristek, jsou námi řazeny do 

kategorie somatotypů endomorfní mezomorf s průměrem naměřených hodnot 4,0 – 4,9 

– 1,4. Všechny tyto ženy reprezentující Českou republiku a jejich zařazení do kategorie 

endomorfní mezomorf dokumentuje graf 5.  

 

Graf 5 – Somatotyp elitních parkouristek 

 

Na obrázku 5 máme v somatografu zaznamenáné průměrné somatotypy pro dané 

kategorie (muži a ženy) a disciplíny (speed-run, free-style a výkonnostní skupina žen). 

Tento somatograf je doplněn o rozlišení pěti základních kategorií somatotypů dle 

Chytráčkové (1989), které nám pomáhají blíže specifikovat sportovce a jejich 

charakteristiky výkonu.   
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Obrázek 5 - Somatograf průměrných somatotypů v jednotlivých disciplínách 

 

Parkouristé i parkouristky participující na našem výzkumu většinově spadají 

do charakteristiky somatotypů kategorie A. Tato kategorie je charakteristická 

průměrnou výkonností v rychlostních a obratnostních činnostech, ale vyniká v silových 

projevech. Výjimkou jsou parkouristé specializující se na disciplínu speed-run, kteří 

spadají do kategorie B. Tato skupina je charakteristická nejlepšími morfologickými 

předpoklady ke sportovním činnostem a jsou tak označováni za nejvšestranější 

sportovce.  

Podrobné zkoumání jednotlivých somatotypů u žen (viz obrázek 6) potvrzuje 

nejčetnější zastoupení v kategorii A. Ženy v této kategorii vykazují nadání pro silové 

sporty. Nižší zastoupení představuje kategorie C, kterou Chytráčková označila 

za obézní populaci s nízkým nadáním pro sport. Jedna probandka zastupuje kategorii E, 

která je charakteristická nízkým podílem svalové tkáně a tím i jejich sportovní 

výkonnost značně klesá.  



52 
 

 

Obrázek 6 - Somatograf jednotlivých somatotypů žen.  

(Modrý bod označuje průměrnou hodnotu) 

Pro bližší charakteristiku výkonosti žen, se zaměříme na 3 vybrané ženy a jejich 

zařazení do kategorie dle Chytráčkové (viz obrázek 7). 

 

Obrázek 7 – Somatograf zastoupení somatotypů u elitních parkouristek 
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Dvě ze tří probandek jsou v zastoupení skupiny A, charakteristické pro silové sporty. 

Velkým překvapením je zde probandka v zastoupení kategorie C, kterou Chytráčková 

označuje jako kategorii s nejmenším nadáním pro sport. Ovšem probandka je v těsné 

blízkosti hraničních hodnot kategorie A a její hodnoty naměřené v mezomorfní 

komponentě stále převyšují komponentu endomorfní. 

Obrázek 8 vyjadřuje jednotlivé somatotypy probandů vybraných pro disciplínu speed-

run. Tato disciplína je charakteristická vysokými nároky na všestranné nadání 

sportovce, neboť v závodě jsou kromě obratnostních předpokladů uplatňovány i silové 

schopnosti a dovednosti při překonávání překážek a trasy na čas.  

 

Obrázek 8 - Somatograf somatotypů parkouristů disciplíny speed-run 

Čtyři probandi z deseti jsou zastoupeni v kategorii A, opět charakteristické pro silové 

sporty, dva probandi jsou na hranici kategorie A a skupiny B. Tyto probandy můžeme 

označit za velmi všestranné jedince s nadáním směrovaným k silovým schopnostem. Tři 

probandi jsou v zastoupení kategorie B, označované jako všeobecné nadání pro 

pohybové činnosti. Jeden proband je v zastoupení kategorie D, kategorie velmi štíhlých 

jedinců s nadáním pro vytrvalost a obratnost, naopak silové schopnosti jsou u nich 
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na velmi nízké úrovni. Opět tento proband je v těsné blízkosti hranice s kategorii A, 

proto ani zde nemusí být omezení silových předpokladů zcela pravdivé.  

Jednotlivě naměřené somatotypy pro disciplínu free-style jsou zaznamenány na obrázku 

9. Tato disciplína je charakteristická vysokými nároky na silově vytrvalostní činnosti.  

 

Obrázek 9 - Graf somatotypů parkouristů disciplíny free-style 

Sedm probandů z deseti je zařazeno do kategorie A, která je charakteristická pro jedince 

s výraznými silovými schopnostmi. Dva probandi jsou zařazeni do kategorie B, která je 

charakteristická pro všestranné nadání pro sportovní činnosti a jeden proband 

je na pomezí kategorie A. Jeden proband je v kategorii D, která je charakteristická 

pro jedince s vysokou úrovní vytrvalostních schopností. 

Závodní parkour obsahuje dvě různé disciplíny, které v jednotlivostech kladou odlišné 

požadavky na výkonost i somatotypové preference. Pro disciplínu speed-run je to nižší 

podíl mezomorfní komponenty a požadavky na všestrannost. Tito jedinci jsou 

rychlostně a obratnostně lépe vybaveni než specialisté na free-style, kteří mají vyšší 

mezomorfní i endomorfní komponentu, která představuje brzdivý faktor pro pohybové 
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činnosti obratnostního a rychlostního charakteru. Naopak představuje podpůrný faktor 

v rámci využití silových schopností.  

Porovnání průměrných somatotypů u jednotlivých disciplín parkouru vůči jiným 

sportům, respektive ke kterým sportům se somatotyp nejvíce přibližuje je zaznamenáno 

v tabulce 1 pro disciplínu free-style a v tabulce 2 pro disciplínu speed-run. Pro toto 

porovnání byl také vybrán pro každou discíplinu jeden proband, který se svými 

somatickými hodnotami přiblížil k průměru hodnot disciplíny, kterou zastupuje. Data 

charakterizující vhodné somatotypy vzhledem k jednotlivým sportovním odvětvím 

a disciplínám  byla převzata od Štěpničky (1972).  

Tabulka 1 – Disciplína Free-style 

 

      

    
  

Námi 

naměřené 
hodnoty: Sportovní odvětví: 

    
Somatotyp průměrný:  2,7 - 5,2 - 2,3 Vzpírání 

    
Proband 6: 3,0 - 5,4 - 2,6 

Lehká atletika 

(skok daleký, skok 

vysoký) 

    
      

    
Výška průměrná: 176,3 cm Skok daleký 

    
Výška probanda 6: 172 cm 

Sportovní 

gymnastika 

    
      

    
Hmotnost průměrná: 73,2 kg Sprint 

    

Hmotnost probanda 

6: 66 kg 

Sportovní 

gymnastika 

    
      

    

Obvod bicepsu 

průměr: 32,9 cm Skok vysoký 

    

Obvod bicepsu 

probanda 6: 31,5 cm Sprint 

    
      

    
Obvod lýtka průměr: 37,5 cm 

Skok daleký, 

kulturistika 

    

Obvod lýtka 

probanda 6: 37,4 cm 

Skok daleký, 

kulturistika 

 

Pro disciplínu free-style je z hlediska koordinačních nároků výhodná nižší tělesná výška 

a hmotnost. Mezi sportovní odvětví, která se naměřenými hodnotami přibližují 

průměrným hodnotám naměřeným pro disciplínu free-style, patří řada sportů. Tyto 

sporty se však v tabulce neopakují více než  dvakrát. Jsou to sporty jako vzpírání 

a kulturistika, sprint, skok daleký a skok vysoký. Vybraný proband se nejvíce 

ztotožňuje s parametry sportovních gymnastů nebo atletů lehkých discíplín jako je 
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sprint, skok daleký a skok vysoký. Na základě tohoto začlenění můžeme považovat 

disciplínu free-style jako disciplínu všestranně rozvíjející a náročnou.  

Tabulka 2 – Disciplína Speed-run 

 

   
  

Námi 

naměřené 

hodnoty: Sportovní odvětví: 

    
Somatotyp průměrný:  2,6 - 4,5 - 2,9 

Lehká atletika (skok 

daleký, skok vysoký) 

    
Proband 8: 2,6 - 4,5 - 2,4 

Lehká atletika (skok 

daleký, skok vysoký 

a sprint) 

    
      

    
Výška průměrná: 181,8 cm 

Lehká atletika (skok 

vysoký, skok daleký 

a sprint) 

    
Výška probanda 8: 182 cm 

Lehká atletika (skok 

vysoký, skok daleký 

a sprint) 

    
      

    
Hmotnost průměrná: 75,8 kg 

Vzpírání, skok 

vysoký 

    

Hmotnost probanda 

8: 79,3 kg 

Kulturistika, skok 

vysoký 

    
      

    

Obvod bicepsu 

průměr: 32,7 cm 

Skok vysoký, 

běžecké lyžování 

    

Obvod bicepsu 

probanda 8: 33,5 cm Házená, odbíjená 

    
      

    
Obvod lýtka průměr: 37,1 cm 

Skok daleký, 

běžecké lyžování 

    

Obvod lýtka 

probanda 8: 38,5 cm 

Vzpírání, skok 

vysoký 

 

Pro disciplínu speed-run jsou charakteristické vyšší postavy a dlouhé končetiny. 

Z hlediska sportovních odvětví jsou parametry totožné s disciplínami lehké atletiky. 

Nejčetněji je v zastoupení skok vysoký, skok daleký a sprint. Tyto disciplíny odpovídají 

svými hodnotami průměrným hodnotám disciplíny speed-run, ale také hodnotám námi 

vybraného probanda. Výkony v těchto disciplínách můžeme považovat za stěžejní 

pro úspěšnost v disciplíně speed-run.  
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6  DISKUZE 

Cílem této práce bylo vyprofilovat průměrné somatotypy českých parkouristů v mužské 

i ženské kategorii a pokusit se vymezit rozdíly somatotypů vzhledem k jednotlivým 

disciplínám. Z důvodu, že podobná měření v naší zemi zatím nebyla evidována 

a že se jedná o první měření parkouristů tohoto charakteru, můžeme výsledky porovnat 

jen s výsledky zahraničních studií. 

Studie z roku 2015, ve které se Lepers a Grosptretre zabývali výkonnostní 

charakteristikou parkouristů, obsahovala somatická data od více než 100 parkouristů 

v průměrném věku 19,4 let. Zjištěná průměrná výška parkouristů činila 180 cm, což 

se od výšky parkouristů v České republice (178,9 cm) příliš neliší. Průměrnou tělesnou 

hmotnost naměřili ve zmiňované studii 69,9 kg, což je oproti námi naměřeným 

výsledkům (76,2 kg) výrazně nižší hodnota.  

Studie z roku 2019, ve které se Seyhan zabýval srovnáním zdatnosti a somatotypů mezi 

parkouristy, gymnasty a vysokoškolskými studenty, uvádí průměrnou tělesnou výšku 

parkouristů 172,7 cm a průměrnou tělesnou hmotnost 62,5 kg. Tento pokles výšky 

i hmotnosti vůči předchozí studii i oproti našim výsledkům, může mít na svědomí nízký 

počet probandů, který byl v této studii z roku 2019 pouhých 6 v průměrném věku 18,7 

let. Dle fyziologických zákonitostí je známo, že výška u mužů vykazuje největší 

dynamiku změn do 17 let života, na rozdíl od hmotnosti, která je z hlediska tělesného 

zrání a nárůstu svalové hmoty značně ovlivňována i v pozdějších letech.  

Výsledky měření somatotypů skupiny parkouristů z roku 2016, kterou provedli Alacid 

a Abellan-Aynés dosáhly průměrných hodnot všech testovaných 2,0 – 4,7 – 2,7, tedy 

zařazení do kategorie ektomorfní mezomorf. Tento výsledek byl naměřen u souboru 

13 probandů. Čím více a déle se pak parkouristé tréninku věnují, tím vyšší je hodnota 

mezomorfní komponenty a nižší hodnota komponenty endomorfní a ektomorfní, avšak 

zařazení do kategorie ektomorfní mezomorf se nemění. Pro výkonnostní skupinu 

(skupina, která se tréninku věnuje déle a více hodin týdně) byly naměřeny hodnoty 1,7 – 

5,3 – 2,5 a pro skupinu méně zkušených parkouristů hodnoty 2,6 – 4,5 – 2,9. Čeští 

parkuristé mají v průměru endomorfní komponentu vyšší (3 – 4,9 – 2,5), což z hlediska 

vyšší hmotnosti a vyššího procenta tuku není výkonnostně výhodné. Ve studii Abellan-

Aynés byla naměřena průměrná tělesná výška parkouristů 177,3 cm a tělesná hmotnost 

70,6 kg. Tělesná hmotnost se zvyšovala společně s časem, který parkouristé věnovali 
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tréninku, proto se výkonnostní skupina dostala průměrnou tělesnou hmotností na 75,5 

kg. Tyto hodnoty se velmi podobají hodnotám naměřeným u českých parkouristů.  

Více studií, které by poskytly somatometrické parametry parkouristů k porovnání 

s našimi výsledky jsme bohužel neobjevili. Ve srovnání s měřením Alacid a Abellan-

Aynés z roku 2016 jsme se shodli s klesajícími hodnotami endomorfní komponenty 

nepřímo úměrně času věnovanému tréninku. Také naše zařazení průměrného 

somatotypu parkouristů do kategorie vyrovnaný mezomorf je v této a naší studii 

totožné. 

V kategorii žen jsme naměřili průměrnou tělesnou výšku 166,7 cm a průměrnou 

tělesnou hmotnost 64,4 kg. Zde nemáme srovnání se zahraničními studiemi, ale 

naměřená data lze porovnat s daty žen, které byly vybrány jako elitní parkouristky, 

u kterých průměrná tělesná výška dosáhla 168,6 cm a průměrná tělesná hmotnost 

se zvedla až na 72,7 kg. Porovnáme-li průměrný somatotyp všech žen účastnících se 

měření 3,9 – 4,4 – 2,1 a průměrný somatotyp elitních parkouristek 4,0 – 4,9 – 1,4, lze 

předpokládat nárůst hmotnosti z důvodu zvýšení mezomorfní komponenty, neboť 

průměrná tělesná výška se zde značně nezměnila. Po analýze a dlouhodobém 

pozorování zahraniční soutěžní parkourové scény žen (neopíráme se o výsledky žádné 

studie), jsme dospěli k hodnotě průměrné tělesné výšky 160,5 cm. Vzhledem k této 

výšce můžeme také předpokládat nižší průměrnou tělesnou hmotnost. Soubor, z kterého 

jsme průměrnou výšku získali, obsahoval 8 dospělých žen, které v minulých letech 

obsazovaly první tři příčky mistrovských soutěží v zahraničí. 

Každé měření může být zatíženo nějakou chybou. Proto považujeme za nutné zmínit 

chyby měření, ke kterým v průběhu mohlo dojít. Výše citované studie nemají uvedené 

možné chyby ani způsob, jakým se jich snažili řešitelé vyvarovat, avšak k níže 

zmíněným chybám může dojít a v rámci objektivity je na místě na ně upozornit. 

Tělesná výška je ovlivněna hned několika faktory. Jedním z nich je denní doba měření. 

Z praxe víme, že po probuzení a v dopoledních hodinách je člověk vyšší až o 1 cm, než 

v hodinách večerních. Dále hodnotu determinuje podklad, na kterém testovaného 

měříme, proto byli všichni v rámci naší studie měřeni bez obuvi a byly pro ně zajištěny 

stejné podmínky. 

Tělesnou hmotnost také ovlivňuje denní doba. Ráno je osoba lehčí o 1 - 2 kg 

a v extrémních případech i o více. Z důvodu účasti na soutěži, která probíhala po celý 
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den, se nepředpokládá taková změna hmotnosti, protože jedinci byli v neustálém 

pohybu a nekonzumovali velký objem potravy. Počítat můžeme s odchylkou 1 kg 

u probandů měřených ve večerních hodinách. Další determinace naměřené tělesné 

hmotnosti je způsobena povrchem, na kterém je nášlapná digitální váha umístěna. Na 

příliš měkkém povrchu dojde k naměření nižších hodnot, než jsou reálné hodnoty 

měřeného. K podobnému problému dochází při umístění na nerovný povrch. Před 

začátkem našeho měření byla váha umístěna na rovný a tvrdý povrch a následně byly 

překontrolované naměřené údaje zvážením závaží o hmotnosti 20 kg. Výsledný 

somatotyp však mírná chyba v rozmezí 1 kg neovlivňuje. 

Měření tloušťky kožních řas může být ovlivněno osobou provádějící měření, která může 

na kaliperační kleště vyvíjet nechtěný tlak. V našem případě se osoba provádějící 

měření neměnila, proto jsou naměřené hodnoty u všech se stejnými podmínkami. Další 

chyba může být způsobena poddajností a elasticitou kůže probanda. Tento problém 

nastal především u měření kožní řasy na lýtku, kde bylo těžké řasu uchopit a následně 

změřit. Tento problém může vést k naměření vyšších hodnot, než jaké jsou 

ve skutečnosti.  

Všechny tyto chyby jsme se snažili eliminovat nastavením stejných podmínek 

při měření všech probandů.  

Jedním z mých vlastních cílů bylo poukázat na to, že parkouru se může věnovat téměř 

každý, že to není v širším slova smyslu záležitost pro úzkou skupinu vybraných 

somatotypů. Chtěla jsem zjistit, zda jsou mezi elitními sportovci, kteří v parkouru 

reprezentují ČR obsaženy všechny možné somatotypy a to jak somatotypy obecně 

považované za výhodné pro sportovní aktivity, tak i ty nevýhodné. Naměřené 

somatotypy byly značně rozptýlené, ale v každém dominovala či hrála důležitou roli 

mezomorfní komponenta, která je pro sport typická. Stále si myslím, že parkour je 

aktivita, dnes již sport, pro široké spektrum lidí, ale ve vztahu k výkonu se ukazuje, 

že je somatotyp (především jeho mezomorfní komponenta) jednou z limitních 

determinant.   

Druhým cílem této práce bylo dokázat, že ač je parkour považován za komplexní 

a všestranný sport, je pro každou z disciplín výhodný jiný somatotyp. Pro speed-run je 

již od pohledu důležitá rychlost a obratnost a také ze znalosti vítězů této disciplíny jsem 

očekávala somatotyp kategorie ektomorfní mezomorf, pro které je typické nadání právě 
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pro obratnostní činnosti a podávání dobrých výsledků v rychlostních výkonech. 

Pro disciplínu free-style jsem naopak očekávala výsledky, které potvrdí silovou 

náročnost výkonů. Očekávaný somatotyp byl kategorie vyrovnaný mezomorf 

nebo endomorfní mezomorf, pro které je silová výkonost charakteristická. Tento můj 

předpoklad se potvrdil a dokazují to procenta zastoupení somatotypů v prezentovaných 

výsečových grafech. Pro speed-run je zastoupení 60 % ektomorfní mezomorf, pro free-

style 50 % zastupuje vyrovnaný mezomorf a 40 % zastupuje endomorfní mezomorf. 

Současně je nutné zmínit skutečnost, že z důvodu nedostatku probandů zaměřených 

na jednu z disciplín na vrcholové úrovni byli někteří komplexně připravení jedinci 

zařazeni mezi free-style specialisty i do souboru speed-run specialistů. Ale tato 

skutečnost by mohla vést spíše k přiblížení výsledků v obou souborech, než k jejich 

oddálení a nepřisuzujeme jí tedy větší význam. Pro další výzkumy však doporučujeme 

zajistit větší množství probandů bez možnosti zařazení v obou kategoriích.  

Bylo by lákavé vyprofilovat optimální somatotyp ke každé z disciplín, teoretické 

podklady k tomu jsou dostatečné, ale ne statisticky relevantní data. Náš výzkum odráží 

pouze průměrné somatotypy relativně úzké skupiny parkouristů v ČR a z výše 

citovaných studií víme, že například průměrná tělesná hmotnost je u jednotlivých studií 

značně rozdílná, ať již z důvodů regionálních specifik, či z jiných. Proto je objektivní 

exaktní vyjádření optimálního somatotypu pro parkouristy problematické, 

ale pro vyjádření vhodného poměru mezi jednotlivými komponentami jsou informace 

dostačující, což prokazuje i tato práce.    
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7 ZÁVĚR 

Prezentované výsledky lze považovat za předpoklady, s kterými lze pracovat 

do budoucna. Parkour je mezi tradičními sporty novinkou a velkou částí populace není 

stále za sport považován. Ještě méně je považován za soutěžní sport a v dnešní době 

se celé tréninkové zázemí teprve buduje stejně tak, jako soutěžní podoba parkouru 

a jeho pravidla. Z těchto důvodů je předpokládané, že se názory na optimální somatotyp 

během následujících let změní spolu s pravidly stejně tak, jak tomu bylo v začátcích 

soutěžení i v jiných sportech.  

Pro další výzkumy by bylo vhodné zjistit, kolik času týdně věnují jednotliví respondenti 

tréninku. Zajímavé by bylo zjistit v kolika letech se k parkouru dostali a za jakým 

účelem, jakým sportům se věnovali předtím, nebo jakému sportu se věnují společně 

s tréninkem parkouru a jakých výsledků v nich dosahují. Také se zde otvírá možnost 

pozorovat návyky parkouristů, protože velká část opomíjí protahovací cvičení 

a dokonce i rozcvičení. V důsledku velké intenzity zatěžování dolních končetin během 

tréninku pak dochází ke zkrácení svalů a možnému negativnímu ovlivnění výkonnosti. 

U části úspěšných parkouristů můžeme pozorovat vstřícný přístup k posilování 

a kompenzačním cvičením, ale u druhé části parkouristů postrádáme zájem 

o zdravý životní styl, který v sobě obsahuje dostatečný spánek, zdravé stravovací 

návyky, zájem o vlastní zdraví, kompenzaci zátěže, dostatek odpočinku a další. Může 

to být například způsobeno tím, že mnozí začali s tréninkem dávno před tím, než 

se v České republice objevily soutěže nebo je ani nenapadlo profesionálně v parkouru 

soutěžit. Tudíž s tréninkem začali z vlastní zvědavosti a zalíbilo sem jim to. Pro většinu 

je to stále hra a oproštění se od běžných každodenních povinností. A právě proto, 

že parkour není mnohými z nich vnímán jako sport, nepovažují za potřebné věnovat 

se tomu všemu, co ke sportu patří.  

Myslím si, že by bylo zajímavé provést měření také mezi dětmi, které začaly s tímto 

sportem už se záměrem soutěžit nebo věnovat se mu profesionálněji. Popřípadě u těchto 

dětí či vybraných probandů provést měření po pěti čí více letech a zjistit, jak trénink 

ovlivnil jejich složení těla, tělesnou stavbu a úroveň pohybových dispozic.  

Můj názor na parkour jako nový gymnastický sport se formoval od počátku přijetí 

parkouru  gymnastickou federací a stále se formuje. Parkour je sportem, jsou sepsaná 

pravidla, víme jak výkon hodnotit a v dnešní době také dochází k porovnávání 
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výsledků. Ale prapůvodní myšlenka parkouru byla zcela odlišná. Parkour nemá 

pravidla, je to svobodný pohyb a svoboda rozhodování bez záměru porovnávat 

se s někým jiným. Každý si tvoři svoji cestu, svoji trať. Je to, jako když se podíváme na 

mraky, a každý z nás v nich vidí jiný útvar, parkouristé se podívají na městské prostředí 

a každý z nich by jej překonal jinak a využil by vlastní dispozice. Soutěžní pravidla 

a poměřování vedou k ztrátě představivosti a hravosti, protože se k úspěchu vybírají 

prvky nejefektivnější a nejúčelnější a opomíjí se vlastní prožitek. Obávám se, že touto 

cestou z parkourové disciplíny speed-run vznikne jen trénink jedné dráhy, ve které 

budou všichni účastníci využívat stejné prvky. Proto subjektivně vnímám dva různé 

typy parkouru, parkour jako životní cesta a závodní parkour.  
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