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Abstrakt 

Název: Programové systémy vybraných technik v parkouru 

Cíle: Cílem této práce je popsat vybrané techniky v parkouru, a zaznamenat 

jejich průpravná cvičení. 

Metody: Pro vytvoření souboru cviků byla využita zejména metoda pozorování 

po dobu čtyř let. Sledovanými subjekty byli trenéři, jejich svěřenci, ale 

též i samotní parkouristi, muži a ženy ve věku 8 – 45 let, různé úrovně 

tělesné zdatnosti. Tyto subjekty se účastnili vedených lekcí, workshopů, 

neorganizovaných tréninků, vícedenních akcí a mezinárodních událostí. 

Na základě sledování výuky trenérů a procesu učení, způsobů či 

výsledků provedení cviků jejich svěřenci, byl vytvořen detailní popis 

technik a soubor průpravných cviků. 

Výsledky:  Celkem bylo analyzováno pět vybraných technik a zaznamenáno dvacet 

pět průpravných cvičení. Techniky a průpravná cvičení jsou zachyceny 

v podobě fotografií. 

Klíčová slova: parkour, freerunning, historie parkouru, trénink parkouru, trenérství 

parkouru 

 



 

Abstract 

Title: Programmatic systems of selected techniques in the parkour 

Goals: The aim of this work is describe of selected techniques in parkour and 

to register their training exercises. 

Methods: For the creation a set of exercises was used especially observation 

method for four years period of time. The monitored subjects were 

coaches ,their students and also individidual traceurs men and women 

agend 8-45 years, different level of physical fitness. These subjects 

participated in guided lessons, workshops, unorganized training, multi-

day events and internatinal events. Based on observation of coach 

teaching and learing process, the method or the results of the 

performance of their students, a detailed description of the techniques 

and a set of training exercises was created. 

Results: In total, five selected techniques were analyzed and twenty-five training 

exercises were registred. Techniques and training exercises are captured 

in the form of photographs. 

Keywords: parkour, freerunning, parkour history, parkour training, parkour 

coaching 
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1 ÚVOD 

Psal se rok 2008, kdy jsem se poprvé dozvěděl o parkouru. Tehdy jsem neměl 

ani zdaleka tušení, že pouhý způsob, jak trávit volný čas se po letech tréninku stane 

mou vášní, životním stylem, prostředkem k dosažení svých cílů a snů, a prací. Za dobu 

devíti let praktikování této pohybové disciplíny, jsem byl svědkem samotného vývoje 

parkouru u nás i v zahraničí, procestoval jsem různé části Evropy, poznal spoustu 

zajímavých lidí a míst, díky kterým jsem v této oblasti získal velké množství zkušeností, 

které bych touto cestou rád předal dál. 

V České Republice parkour prochází obrovským vývojem, 

kdy se z „neorganizovaného“ poskakování na ulici stává obrovský trend, o který 

projevuje zájem čím dál více lidí. Což zapříčinilo velkou poptávku po vedených 

lekcích, a zároveň tak i po zkušených trenérech, kterých bohužel, kvůli relativně krátké 

existenci tohoto sportu, není mnoho. 

Často se tedy stává, že možnost vést parkourový kroužek je nabídnuta 

nezletilým vyznavačům parkouru a to již třeba po roku praktikování této disciplíny. Tito 

“trenéři” často nemají žádné zkušenosti se sportovním či jiným tréninkem a vyučují 

obvykle stejným způsobem, jako se učili oni sami, tedy metodou „pokus - omyl”, 

a očekávají tak stejné výsledky i od dětí, které trénují.  

Je třeba zmínit, že každý relativně nový sport trpí nedostatkem publikací, studií, 

či informací, a proto často čerpá z historicky prověřených sportů a přístupů. V tomto 

případě lze čerpat z atletiky, gymnastiky a ze spousty dalších sportů, pro něž je 

efektivní provedení pohybu nezbytné pro zvýšení výkonosti. Na základě tohoto faktu 

jsem se rozhodl vytvořit ucelený přehled cviků k vybraným technikám, které by mohly 

pomoci zlepšit zejména kvalitu učení specifických dovedností v parkouru. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Vznik, historie a osobnosti parkouru 

Parkour nemá dlouhou historii. Podíváme-li se do minulosti, počátky tohoto 

směru lze datovat do první třetiny 20. století, avšak je třeba zmínit, že základní 

dovednosti jako jsou např. běhy, skoky, lezení, byli vždy přirozenou součástí pohybu 

člověka v jeho každodenním životě. 

Historický vývoj parkouru a freerunningu je mnohostranný. Začneme tedy 

nejprve s historickým vývojem metody „méthode naturelle“, která je vnímána jako 

fyzický a psychický základ pohybového umění zvaného parkour (Witfeld, Pach, & 

Gerling, 2013). 

2.1.1 Georges Héberta jeho metoda 

Hébert byl zaměstnán jako francouzský námořní důstojník, pro svou metodu se 

na svých cestách po světě nechal inspirovat zejména domorodými kmeny v Africe, 

které se svými schopnostmi v mnoha ohledech vyrovnaly nejlepším evropským 

sportovcům, a to bez sportovního tréninku. 

Důležitým mezníkem byl rok 1902, kdy se Hébert stal svědkem erupce sopky 

Mount Pelée, která zabila během několika minut téměř 30 000 obyvatel Saint Pierre 

na ostrově Martinik. Hébert se nacházel poblíž jedné z lokálních vesnic, čímž byl 

vystaven evakuaci téměř 700 lidí (Henry, 2017). 

„Tato zkušenost na něj měla velký dopad a posílila jeho víru že fyzická síla 

a dovednost musí být kombinována s kuráží a altruismem1 ke prospěchu společnosti.“ 

(Atkinson, 2009, stránky 170,171) 

Hébert byl v průběhu záchranných akcí ohromen přirozenými schopnostmi 

původního obyvatelstva karibského ostrova, které bylo schopno běhat, šplhat, skákat 

a plavat bez větších obtíží v porovnání s francouzskými občany, kteří téměř nebyli 

schopni zvládnout základní pohybové vzorce (Henry, 2017). 

“Hébert si uvědomil něco, co doposud přehlížel – jestliže trénink klíčových, 

přirozených pohybů může obrovsky zlepšit fyzickou zdatnost, ignorování těchto pohybů 

může naopak vést k jejich ztrátě či vyschnutí.” (Henry, 2017, stránky 5, 6)  

                                                 
1 Pojem “Altruismus” znamená postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka ( dobročinnost, 
nesobeckost, nezištnost). (Wikipedia, 2017) 
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Po svém návratu do Francie, roku 1903, Hébert vyučoval na Univerzitě 

v Rheims, kde na základě své zkušenosti z události v Martiniku, navrhl sérii metod 

a cvičení, které nazval „Méthode naturelle” (Witfeld, Pach, & Gerling, 2013) 

Hébert byl zastánce motta„être fort pour être utile“, neboli „buď silný, abys byl 

užitečný”. Věřil, že sportovní schopnosti, které nejsou založeny na praktičnosti, jsou 

zbytečné. Proto se i tato průkopnická metoda skládala ze základních lidských 

schopností, a sice z běhání, skákání, lezení, rovnovážných cvičení, házení, zvedání vah, 

sebeobrany, plavání a kvadrupedie2 (Henry, 2017). Nicméně tyto dovednosti nevyučoval 

odděleně, ale byl zastánce takzvaného celostního pojetí tréninku, jako kombinace 

fyzické kondice, virility3 a morálky (Hybner, Taran, & Zonyga, 2017) 

Výuka probíhala následovně. Studentům byla představena dráha od 5 do 10km, 

na které museli veškeré již výše zmíněné schopnosti využívat. Žáci museli běžet, 

přeskakovat křoviska a balvany, šplhat na stromy, plavat, nosit a odhazovat těžké 

kameny. Později byl tento způsob tréninku pojmenován francouzskou společností jako 

„parcours5” (Atkinson, 2009) 

V letech 1960 „Méthode naturelle” silně ovlivnila francouzskou armádu 

a zejména vojáci, kteří bojovali ve Vietnamu, byli inspirováni filozofií tělesného 

a mentálního rozvoje, a využívali tak této metody k nácviku pohybu a boje v džungli. 

Mezi tyto vojáky patřil i Raymond Belle, který získal spoustu zkušeností s výcvikovými 

metodami „parkcours” a podporoval jejich hodnoty téměř jako Hébert (Atkinson, 2009). 

Stávající subkulturní pojem parkour má tedy jasné kořeny v termínu „parcours”, 

a taktéž v termínu „parcours du combattant” (Atkinson, 2009).Moderní obraz této 

disciplíny může být prezentován jako městská interpretace tréninkových principů 

George Héberta (Witfeld, Pach, & Gerling, 2013). 

  

                                                 
2 Pojem „Kvadrupedie” znamená  pohyb po všech čtyřech končetinách. 
3 Pojem „Virilita“ znamená mužství a dle Héberta obsahuje následující vlastnosti vůli, odvahu, klid a 
temperament (Wikipedia, 2013) 
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2.1.2 Raymond Belle 

Raymond Belle se narodil v roce 1939 ve Vietnamu do početné a movité rodiny, 

ale kvůli bojům za nezávislost byl od své rodiny odříznut přední linií, a tak ve svých 

sedmi letech skončil v sirotčinci. Jeho syn BELLE (2009) popisuje tyto časy 

následovně: 

„Uprostřed války v Indočíně se naučil techniky boje, pochodovat přes kopce, 

demontovat a sestavit zbraně za tmy… Vše co jsem se učil já po dobu vojenské služby v 

devatenácti letech, on dělal jako dítě.” (Belle, 2009, str. 6) 

Když Raymondovi bylo kolem dvanácti let, začali s kamarády experimentovat 

s únikovými a obranými technikami s cílem zlepšit své šance ve válce (Witfeld, Pach, & 

Gerling, 2013). Válku přežil a byl lodí dopraven do Francie, kde ho armáda podpořila v 

jeho vojenském výcviku a díky jeho fyzickým schopnostem získal následně možnost 

pracovat jako hasič, kde nabyl spoustu ocenění a respekt okolí i svých dvou synů Jeana 

– Francoise a Davida (Belle, 2009) 

„Nemůžu mluvit o parkouru bez zmínění mého otce. Tyhle dvě věci jsou 

neodlučitelné. Raymond Belle je základ všeho. Mého života, vzniku Parkour, a jeho 

vývoje po celém svěťe. Bez něj by neexistoval žádný David Belle a Parkour.” (Belle, 

2009, str. 4) 

2.1.3 David Belle 

David Belle, syn Raymonda Belle, se narodil v roce 1973 v městečku Fecámp 

v Normandii do nemajetné rodiny. David vídal svého otce jen příležitostně, a byl tak 

po většinu času vychováván svým dědečkem Gilbertem Kittenem, který stejně jako jeho 

celá generace býval hasičem, a který měl tak na výchovu Davida největší dopad. Byl 

to právě dědeček, který mladého Bella vedl ke slušnému chování, přihlásil ho do 

gymnastických a atletických klubů, a neustále v něm probouzel smysl pro spravedlnost 

s přesvědčením, že se jednou také stane hasičem, jako on (Angel, 2016). 

ANGEL (2016) Zmiňuje slova dědečka: 

“Pokud musíš používat svou fyzickou sílu, používej ji s dobrým záměrem: raději 

než k vykradení domu, využij tvoji energii k pomoci lidem, kteří ji potřebují.” (Angel, 

2016, str. 11) 
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Davidova vášeň byla překonávat překážky, neustále běhal, skákal, šplhal 

a „riskoval”a i když se věnoval atletice a gymnastice, vždy preferoval trénink 

v otevřeném prostředí a v lese. (Witfeld, Pach, & Gerling, 2013). 

David byl černá ovce rodiny, zatímco všichni z matčiny strany byli akademicky 

úspěšní, jemu se ve škole nedařilo. Zatímco jeho otec byl charismatický, bystrý a silný, 

David nebyl. Dokonce se otci ani nepodobal, a tak si čas od času pohrával s myšlenkou, 

že je adoptovaný. Nejspíše proto se v průběhu dospívání začal zajímat mnohem více 

o svého otce. Dědeček mu vyprávěl neuvěřitelné příběhy o Raymondovi, které byly 

plné odvážných činů, za které jeho otec získal obrovský respekt po celé Francii (Angel, 

2016). 

V patnáci letech se mladý Belle se svou rodinou přestěhoval do Lisses, poblíž 

Evry, a techniky, které se naučil v Normandských lesích, začal využívat v městském 

prostředí (Witfeld, Pach, & Gerling, 2013). Jeho netradiční způsob pohybu ve městě 

vzbudil zvědavost a zájem u dalších mladistvých a rychle se tak dostal mezi skupinu 

lidí, se kterými mohl trénovat, hrát hry a trávit volný čas. V roce 1997 Davidům starší 

bratr Jean-François předložil této skupině pracovní nabídku na „liveshow”, na základě 

které se rozhodli pojmenovat jako „Yamakasi4”, a pro lepší porozumění publika 

Sebastian Foucan vytvořil frázi: „L’Art Du Déplacement”, přeložena jako „umění 

přemístění” se záměrem vysvětlit obecenstvu, co vlastně dělají. Show měla úspěch a 

skupina Yamaksi si tak získala velkou pozornost médií. Během chvíle začali přicházet 

telefonáty ze všech koutů Francie, od novinářů, reportérů, redaktorů rádií a televizních 

stanic, což přimělo Davida přemýšlet nad otázkou, zda jde stále ve šlépějích svého otce, 

a tak se rozhodl skupinu opustit (Henry, 2017) a po nějaký čas stále dodržoval původní 

pricipy „parkours“ a Hébertovi přirozené metody (Atkinson, 2009). 

„David se pokusil vytvořit si svůj vlastní „parcours“ na ulicích a střechách 

Lisses s jeho kamarády, ale teď to vypadá, že oni chtějí směřovat trénink jiným 

směrem.“ (Henry, 2017, stránky 7,8) 

  

                                                 
4 Pojem „Yamakasi“ pochází z Lingalčiny a je volně přeložen jako „silné tělo, silný duch a silná osoba“ 
(Wikipedia, 2006) 
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2.1.4 Sebastian Foucan 

Sebastian Foucan se stejně jako David rozhodl jít svou vlastní cestou a taktéž 

opouští skupinu Yamakasi. Každý zvlášť se stali velice úspěšnými. Účastnili se 

TV show, reklam, videoklipů a hráli v celovečerních filmech. Roku 2001 údajně 

zformuloval jeho vlastní filozofii nesoucí název freerunning (follow your way). Avšak 

poprvé se tento pojem objevil v médích až v roce 2003, kdy vychází dokumentární 

snímek „Jump London“ se Sebastianem v hlavní roli, ve kterém se parkour představil 

anglicky mluvícímu publiku právě pod tímto názvem a za jehož zakladatele je 

představen právě Sebastian Foucan. Roku 2005 vychází pokračování tohoto dokumentu 

s názvem „jump Britain“. Tyto snímky jsou považovány za milníky parkouru 

a freeruningu v Anglii. (Witfeld, Pach, & Gerling, 2013) 

Nicméně autor knihy The parkour and freerunning handbook Dan Edwardes 

připisuje nápad pojmu freerunning Guillaumeovi Pelletierovi, který spolupracoval s 

Foucanem na kanále 4 při tvorbě již zmíněného dokumentárního snímku Jump London 

(Edwardes, 2009a) 

2.2 Parkour a freeruning 

David měl poněkud militantní přístup k tréninku, stále se držel motta: 

„buď silný, aby si mohl být užitečný“ a definoval parkour jako efektivní pohyb přes 

překážky a vyučoval tedy akrobacii (Atkinson, 2009). Sebastian se držel motta: „find 

your way“ a jeho filozofie freeruningu na straně druhé nabízela mnohem otevřenější 

výklad. Nicméně pohyby, kterými se prezentovali, se na rozdíl od jejich filozofie tolik 

nelišily. Nicméně pro odlišnou filozofii byl freeruning považován za samostatnou 

disciplínu. 

Zda bylo od začátku cílem Sebastiana, parkour a freerunning odlišit zůstává 

nezodpovězenou otázkou (Witfeld, Pach, & Gerling, 2013). 

2.2.1 Freerunning 

Freerunning je tedy jaká si odnož parkouru, kterou Sebastian definoval jako 

umění sebevyjádření ve svém prostředí bez žádných limitů. (Foucan, 2008)  

„Takže místo předepsaných pohybů, může být vše přizpůsobeno na základě, 

který by vyhovoval konkrétním silným a slabým stránkám každého člověka.“ (Foucan, 

2008, str. 8) 
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Jednoduše řečeno místo pouze efektivního pohybu vpřed, může člověk 

přistupovat k prostředí více osobitě a kreativně. Jako freerunning jsou zejména 

označovány prvky akrobacie, jako jsou salta, přemety, aj. Zastánce této disciplíny 

se nazývá freeruner. 

2.2.2 Parkour 

Důležitým faktem je, že parkour se vyvíjel zcela svobodně a nezávisle na jeho 

zakladatelích. Sám David Belle tvrdí, že nikdy nechtěl udávat pomyslné hranice, 

či lidem diktovat co parkour je, a co není. Chtěl pouze lidem ukázat možnost, jak nalézt 

a poznat sebe sama (Shieff & Belle, 2014). Tudíž i přes existenci definic těchto dvou 

směrů je freerunning stále součástí parkouru, ze kterého vzešel. Proto již nadále 

nebudeme tyto dva pojmy striktně rozlišovat a budeme se držet pouze termínu parkour, 

který určitým způsobem freerunning zahrnuje. 

Na otázku, co je to tedy parkour existuje mnoho různých odpovědí. Někdo 

parkour prezentuje jako životní styl a někdo pouze jako způsob jak trávit svůj volný čas, 

či způsob jak být „cool”. Pokud se tedy chceme zabývat definicí parkouru více 

do hloubky, je třeba jej rozdělit do dvou pomyslných rovin. První rovina je samotný 

pohybový výstup, který je typický pro traceura1, a rovina druhá, která souvisí s filozofií, 

s níž se parkouristi ztotožňují.  

V případě, že se na parkour budeme dívat povrchně, a sice jako na pohybovou 

činnost, můžeme parkour definovat jako umění či pohybovou disciplínu, ve které je 

cílem dostat se z bodu A do bodu B, co nejpřímější možnou cestou, skrze členité 

prostředí ve městě či přírodě, rychle, bezpečně, efektivně a pouze za využití svého 

vlastního těla. (Hybner, Taran, & Zonyga, 2017) 

Jestliže nás ale opravdu zajímá, co vede parkouristy po celém světě k tomu, 

aby parkour označili jako jejich životní styl, je třeba nahlédnou pod povrch této 

pohybové disciplíny, a mít představu, co to vůbec životní styl je. 

Výraz životní styl se často pojí se sporty, které jsou obvykle označovány jako 

extrémní, akční, adrenalinové, alternativní, moderní apod. Tyto sporty mají většinou již 

na první pohled naprosto odlišný pohybový projev, avšak i přes to, jsou společností 

zařazeny do stejné kategorie. 
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 Otázkou: „co tedy mají tyto sporty společného?“ se velice podrobně zabývá 

autorka (Wheaton, 2004) ve své publikaci Lifestyle Sports and Public Policy, na jejímž 

základě GREENBERG (2017) tento pojem výstižně zformuloval: 

“Oproti tradičním sportům, sporty životního stylu (volně přeloženo z “Lifestyle 

sports”), podporují mnohem větší individualitu, osobní svobodu, nesoutěživost, žádné 

pravidla či předpisy, a akceptují mnohem větší rizika.“ (Greenberg, 2017, str. 16) 

Mimo životní styl můžeme parkour zařadit mezi sporty dobrodružné, 

které se taktéž vyznačují fyzickou aktivitou s určitým stupněm rizika, od základu jsou 

nesoutěžní a mají svou vlastní filozofii či etiku. Tyto sporty jsou charakteristické svým 

specifickým pohybovým projevem a poskytují možnost určité psychické výzvy 

v dynamickém prostředí (Greenberg, 2017). 

2.3 Trénink v parkoru  

Metody či přístupy výuky a tréninku jsou často spontánně probírány 

při skupinových trénincích nebo na výukových videích a v článcích na internetu 

(Hybner, Taran, & Zonyga, 2017). Nicméně již existují vzdělávací programy pro 

trénéry ze kterých je celosvětově nejznámější ADAPT – Art du Deplacement And 

Parkour Teaching od společnosti Parkour Generations. Konkrétně u nás pořádá 

kvalifikační školení lektorů parkouru druhé a třetí třídy Česká obec sokolská, která 

spolupracuje s předními českými parkouristy z nejrozšířenějších výchovně-vzdělávací 

společností, jako jsou In Motion Academy, Zohir a L.E.A.D. Parkour. 

Při tréninku parkouristů můžeme pozorovat zejména dva přístupy, které se 

navzájem kombinují, a sice přístup zastávající profesionálnější pohled na trénink, 

kdy si zastánci toho způsobu tréninku stanovují konkrétní cíle, tréninkové plány, 

v učení postupují systematicky a často zastávají historicky podložené fakta. Další 

alternativou přístupu zastává poněkud spontánnější a volnější pohled na trénink, 

kdy vyznavači toho způsobu naopak nemají stanoveny žádné konkrétní cíle, nevěnují 

tolik pozornosti systematičnosti, ani větším detailům a spíše trénují pro čistou radost 

z pohybu dle jejich vlastních představ a zásad. 

Parkour má historicky společné kořeny s gymnastikou a jak již bylo nastíněno 

dříve, skládá se z velkého komplexu pohybů, které zahrnují širokou škálu dovedností, 

jako běhání, skákání, lezení, šplhání, rovnováhu, podpory, akrobacii apod., ostatně 
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stejně jako gymnastika, má společnou i provázanost kondiční a koordinační složky. 

Nejspíše proto, je stejně jako gymnastika i parkour vnímán jako prostředek tréninku 

všestrannosti a k utváření pohybové vybavenosti, jejíž definice je velice podobná cílům 

parkouru, a kterou (Břežinová, 2015) popisuje následovně: 

„Pohybová vybavenost vytváří podmínky nejen pro úspěšné zvládnutí 

každodenních životních situací, ale také pro obecně využitelné pohybové základy 

(motoricko-funkční připravenost) pro jiné sporty.“ (Břežinová, 2015, str. 30) 

2.3.1 Pro koho je parkour? 

Parkour je v médiích většinou prezentován jeho nejextrémnější formou, 

kde vyznavači této disciplíny předvádějí neuvěřitelné, dech beroucí kousky. Přeskakují 

z budovy na budovu, metají salta, šplhají na vysoké zdi a balancují v obrovských 

výškách. Není divu, že si tak většina lidí vytvoří rychle obrázek o tom, že parkour je 

pouze pro odvážné, mladé a silné sportovce. Opak je ale pravdou. Většina parkouristů 

tvrdí, že parkour je opravdu pro každého. 

„Dle většiny trenérů nemusí člověk před tréninkem umět nic, snad jen chodit 

a mluvit, vědět by pak měl aspoň základní informace o parkouru. A to především proč 

parkour cvičí.“ (Kučera, 2016, str. 30) 

Na otázku:“ Co by podle vás měl člověk vědět či umět před tím, než začne s 

parkourem?“ (Kučera, 2016, str. 30) Odpovídali vybraní dotazování následovně:  

Lukáš: „Nic, jen touhu se pohybova, a cítit radost z pohybu.“ (Kučera, 2016, str. 

31) 

Rezi: „Na tréninky mi kolikrát přivedou maminky své dětičky a ty ani nevědí, 

která bije, a přesto se zapojí velmi rychle a bez problému. Dle zkušeností tedy říkám: 

nemusí vědět ani umět nic. Důležitá je chuť se do věci obout.“ (Kučera, 2016, str. 31) 

Samozřejmě člověk by měl být schopný vykonávat alespoň základní pohybové 

úkony, díky kterým se bude moci nadále rozvíjet. 

2.3.2 Vybavení 

Za základní vybavení parkouristy jsou považovány pouze pevné, lehké, pružné 

boty a oblečení ve kterém se člověk cítí pohodlně, a které mu poskytuje dostatečnou 

svobodu pohybu. Jakým si poznávacím znakem parkouristy jsou velké široké tepláky, 

avšak pro praktikování této disciplíny nejsou přímo zapotřebí. 
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„Jediné, co je k parkouru potřeba jsou tepláky, tričko a boty.“ (Raffel, 2015, str. 

25) 

Překvapením pro někoho je fakt, že parkouristi nevyužívají žádné chrániče, ani 

speciální vybavení, naopak chrániče odmítají hned z několika důvodů. Chrániče snižují 

vnímání prostředí, omezují v pohybu a vytváří jednoduší podmínky, se kterými se 

v běžném životě setkáme minimálně. Tělo a mysl parkouristy, by se měla vždy 

adaptovat na podmínky, ve kterých se trénink provádí.  

„Mnoho kolemjdoucích lidí se diví, že traceuři nenosí žádné ochranné 

pomůcky.“ (Raffel, 2015, str. 30) 

2.3.3 Prostředí 

Již několikrát se v této práci zmínilo městské či přírodní prostředí jako prostor, 

ve kterém se parkouristé pohybují nejčastěji a ve kterém probíhá jejich trénink. Ten se 

neomezuje pouze na městskou zástavbu, ale dá se provozovat naprosto kdekoliv. 

Dokonce i za podmínek, kdy nemáme k dispozici žádné očividné překážky. Příkladem 

může být dítě, které si doma postaví křeslo doprostřed chodby a trénuje přeskoky v 

pohodlí domova, nebo dospělý člověk, který trénuje „precision jump“ na čarách, které si 

zakreslil křídou na silnici před jeho domem.  

„Pro parkouristy je tréninková plocha jakékoliv prostředí a překážka může být 

prakticky cokoliv, od travnaté plochy, spadlého stromu, přes zídky, zábradlí, velké zdi, 

až k několikametrovým mezerám mezi domy nebo skalami, kdy se traceur pohybuje 

po jejich střeše.“ (Kučera, 2016, str. 6) 

Parkouristi si vytvářejí jiný pohled na prostor ve kterém se nacházejí, a dávají 

tak nový význam věcem, které pro neparkouristy mají význam naprosto jiný (Raffel, 

2015). Například, staré klepadlo na koberce může sloužit jako alternativa vysunuté 

hrazdy pro nácvik visů a podmetů, či zábradlí, které může sloužit jako alternativa 

kladiny pro trénink rovnováhy. 

V současnosti se po celém světě budují stále nové parkourové haly. Cílem těchto 

prostor je vytvořit zázemí pro parkourovou komunitu, vytvořit zajímavé podmínky 

pro trénink, nabídnout možnost tréninku i za nepřízně počasí či vybudovat prostor k 

vedení lekcí parkouru. 
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„Ojediněle vznikají také parkourové hřiště či tz. Parky, tedy budovy či 

konstrukce postavené za účelem tréninku parkouru.“ (Hybner, Taran, & Zonyga, 2017, 

str. 15) 

2.3.4 Bezpečnost 

Riziko zranění je často diskutovaným tématem. Veřejnost vnímá parkour 

jako extrémní, adrenalinovou a nebezpečnou disciplínu, která si pro úraz nejde daleko. 

„Myslím si, že představa která tvrdí, že parkour je nebezpečný je pouze 

předsudek vytvořen lidmi, kteří viděli videa od parkouristů na vysoké úrovní 

a nevnímají léta tréninku na zemi, které byli zapotřebí k dosažení takové úrovně.“ 

(Kelley, 2010). 

Pravdou je, že největším nebezpečím pro parkouristu je právě on sám, a pokud 

tedy bude přistupovat k tréninku zodpovědně, je schopen omezit riziko zranění 

na minimum. Nejlepším způsobem jak začít s tréninkem, je vyhledat zkušené trenéry, 

kteří mají dlouholetou praxi v této oblasti. 

Dle HYBNERA, TARANA a ZONYGY (2017) můžeme snížit riziko vzniku zranění 

následujícími způsoby: 

• Dostatečné rozcvičení 

Hlavní smysl rozcvičení je stejný, jako u jiných sportů a sice příprava, 

či přeladení na fyzické a psychické zatížení, které nastává při tréninku. 

Rozcvička by měla obsahovat mobilizační, zahřívací, strečinkové a tonizační 

cvičení. 

• Znalost tréninkové prostředí 

Vzhledem k tomu, že trénink může probíhat naprosto všude, a to zejména 

na místech či objektech, které mají mnohy původně uplně jiný význam, je třeba 

před samotným tréninkem důkladně prověřit bezpečný stav prostředí, 

zda se například v okolí nenacházají ostré či jinak nebezpečné předměty, 

zda dosavadní stav překážek je vhodný pro trénink a zamyslet se nad možnými 

nepředvídatelnými událostmi, jako například náhlé hlasové projevy či pobýhající 

zvířata a chodci, kteří mohou zkřižit trajektorii pohybu pakrouristy.  
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• Záchranou a sebezáchranou 

Jistění neboli záchrana by měla být neopomíjenou součástí ať už organizovných, 

tak neorganizovaných tréninků. Při tréninku v parkouru může nastat situace, 

kdy dojde ke ztrátě kontroly nad prováděným pohybem, a proto zejména u nově 

nacvičovaných pohybů by měla být vždy poskytnuta dopomoc (přímá, nepřímá). 

Součástí tréninku může být i samotný nácvik této situace, např. pádu či ztráty 

kontroly, či jednoduchá úvaha typu „co bych dělal, kdyby…“. 

• Zvolení obtížnosti přiměřené úrovni zlvádnutí kondičních schopností 

Přeceňování vlastních sil je poměrně častým problémem zejména u těch, 

kteří nemají tolik zkušeností se sportem obecně, a proto při velkém či 

nepřiměřeném zatížení může docházet k přetížení a následně i zranění různých 

částí těla. Příkladem u catleapu je samotný vis na zdi, kdy dochází k zatěžování 

flexorů ruky a jejich nepřiměřená zátěž může způsobit jejich zánět. 

• Zvolení obtížnosti přiměřené úrvoni zvládnutí dovedností 

Problémem není jen neodhadnutí vlastních sil, ale taktéž neznalost či nedostatek 

informací ke správnému provádění dané techniky, což může opět negativně 

ovlivnit tělo parkouristy. Příkladem u precision jumpu je doskok na přední část 

chodidla. Při nedostatečné úrovni dovednosti (nešikovnosti) může docházet 

k častým dopadům na paty, a tak přetěžování a následnému zranění páteře. 

• Dostatečná regenerace 

I když je tvrdý trénink a překonávání únavy součástí filozofie parkouru. 

Dostatek odpočinku, kompenzační cvičení či správná výživa a životospráva by 

němala být opomíjena.  

2.3.5 Sportovní trénink 

Parkour není (zatím) pohybová aktivita ve které by se závodilo, ale dosahuje se 

zde vrcholných výkonů a není důvod, aby ve sportovní přípravě nebyly respektovány 

historií a vědeckými důkazy prokázané principy sportovního tréninku, který:„je vždy 

spojen se snahou o dosažení nejvyších sportovních výkonů.“ (Choutka & Dovalil, 1991) 

„Trénink je složitý a účelně organizovaný proces rozvíjející specializované 

výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně.“ (Perič & 

Dovalil, 2010, str. 21)  
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Při tréninku můžeme rozlišit určité faktory, které ovlivňují a vytvářejí výkon. 

Tyto faktory DOVALIL a kol. (2012) rozlišují jako:  

• Faktory somatické, zahrnující výšku, hmotnost, délkové rozměry, složení těla 

nebo i tělesný typ 

• Faktory kondiční, tj. soubor pohybových schopností (rychlostní, silové, 

vytrvalostní) 

• Faktory techniky, zahrnující biomechanické základy pohybu a koordinaci 

• Faktory taktiky, do kterých spadá např. efektivní využívání techniky a řešení 

pohybových úkolů 

• Faktory psychické, které vycházejí z osobnosti sportovce a obsahují procesy 

poznávací, emoční, motivační, apod. 

Sportovní trénink je zpravidla rozdělen do čtyř složek, které jsou navzájem 

provázány a jejich souhrnným působením dochází k růstu výkonnosti. Tyto složky se 

dělí na kondiční, technickou, taktickou a psychologickou přípravu. 

2.3.5.1 Kondiční příprava 

Se dělí na celkem dvě oblasti, trénink obecný (nespecifický) který slouží k 

rozvoji kondičních schopností (síly, rychlosti, vytrvalosti a flexibility). Příkladem 

mohou být, sedy-lehy, angličáky, dřepy, běh, a spousta dalších běžně využívaných 

cvičení a zároveň slouží jako východisko pro druhou oblast, trénink specifický 

(speciální) který obsahuje zásadní pohyby typické pro danou sportovní disciplínu, které 

jsou již technicky zvládnuté (Hybner, Taran, & Zonyga, 2017). Příkladem může být 

cyklista a běžec na lyžích, jejichž projev vytrvalosti je spojen se specifickými pohyby 

(Choutka & Dovalil, 1991). Specifickými pohybu v parkouru mohou být takzvané 

„kvadrupedy“ které svou strukturou ve velké míře asociují parkourové pohyby a 

můžeme je tak přirovnat či zařadit do motoricko-funkční přípravy  

Pohybové schopnosti jsou relativně stálé v čase, a proto jejich změna vyžaduje 

dlouhodobé a nepřetržité tréninkové působení. 
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Motoricko-funkční příprava 

Též v některý publikacích uváděna pod názvem akrobatická příprava, tvoří 

jakousi lávku mezi kondiční a technickou přípravou jejímž úkolem je všestranný 

pohybový rozvoj.  

KRIŠTOFIČ (2008) dělí gymnastické přípravy následovně: 

o zpevňovací  

o podporové 

o odrazové  

o doskokové 

o reakční  

o rovnovážné  

o rotační přípravy 

o pohyblivostní  

o specifické silové  

Motoricko funkční příprava je systém pohybových průprav jejichž 

prostřednictvím jsou vytvářeny a formovány vnitřní předpoklady pro efektivní 

osvojování pohybových dovedností účelnou technikou a bez zdravotních rizik. MFP je 

spojovacím můstkem mezi kondiční a technickou složkou sportovního tréninku a 

zdrojem pohybových návyků, které jsou využívany v procesu motorického učení 

(Krištofič, Gymnastické posilování – motoricko-funkční příprava., 2014). 

Alternativou motoricko-funkční přípravy pro parkour je myšlenka „obstacle-

based fitness5“ za kterou stojí Ryan Ford který na toto téma vypracoval publikaci 

jménem „Parkour strengh training5.“ Cílem této myšlenky je představit zájemcům o 

parkour způsoby jakými mohou vést „motoricko-funkční“ trénink v prostředí ve kterém 

se běže pohybují.  

„Nepotřebujete nejmodernější vybavení ani drahé boty či permanentku do fitka. 

Jakmile si osvojíte obstacle-based fitness celý svět se stane vaším hřištěm.“ (Ford & 

Musholt, 2016) 
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Kondiční trénink neboli posilovaní by mělo zastupovat nemalou část v tréninku 

parkouristy. (Kučera, 2016). Nicméňe většina parkouristů zastává názor „posilovat 

tréninkem“ ke kterému se samostatně a nezávisle vyjádřil jeden z českých trenérů. 

Gabriel: „Posilování samozřejmě probíhá automaticky, neboť i technický 

trénink je velice náročný, nicméně vztah by měl být spíše opačný - posilování před 

parkourem - ne ani tak kvůli rozšíření možností parkouristy (aby doskočil dál, výš, 

rychleji apod.), ale hlavně kvůli údržbě kloubů a vazů, neboť ty sílí pomaleji než svaly a 

je tedy velice nebezpečné získávat sílu pouze tréninkem technik, což je samo o sobě 

velice stresové pro klouby.“ (Kučera, 2016, str. 66) 

Tento problém se týká zejména začátečníků kteří se jednoduše snaží co 

nejrychleji napodobit prvek který viděli u zkušeného parkouristy. Příkladem může být 

jakákoliv technika, avšak tou nejvíce atraktivní je takzvaný „drop“ neboli seskok 

z velké výšky u kteréhož velice záleží na technice provedení a zejména na fyzické 

zdatnosti. Pokud začátečník má dostatek odvahy skočit například z garáže avšak nemá 

dostatek zkušenosti a chybí mu fyzická zdatnost, může toto provedení a následné jeho 

opakování být pro jeho tělo fatální. 

„Dvacet let tréninku neznamená nic, pokud je to rok plný chyb, opakovaný 

dvacetkrát! Stejně tak jako tisíc opakování téhož, špatně provedeného skoku posílí 

pouze jeho chyby.“ (Edwardes, b. r.) 

2.3.5.2 Technická příprava 

Je založena tedy především na opakování konkrétních dovedností, což je hlavní 

náplní tréninků u většiny parkouristů, jak u začátečníků, kteří se s parkourem teprve 

seznamují, tak u zkušených parkouristů, kteří trénují jíž několik let.  

Technická příprava se zaměřuje na vytváření a zdokonalování pohybových 

dovedností. Vhodnými předpoklady pro zvládnutí techniky provedení či dosažení 

úrovně dovedností je určitá kondiční připravenost, potřebná úroveň koordinace a 

psychická zralost (Perič & Dovalil, 2010). 

Dovednost je učením získaná pohotovost řešit správně, rychle, úsporně určitý 

úkol, čili efektivně vykonávat určitou činnost (Choutka & Dovalil, 1991). Rozlišujeme 

uzavřené, které se realizují v nemněných podmínkách a mají pevnou strukturu pohybu 

(„precision jump“ z obrubníku na obrubník) a dovednosti otevřené které se realizují v 

podmínkách proměnlivých (závod s časem na překážkové dráze).  
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Fáze technické přípravy: 

- Nácvik 

- Zdokonalování 

- Stabilizace 

- Tvořivá realizace 

Fáze Nácviku 

Fázi nácviku můžeme chápat jako fázi, kdy se sportovec seznamuje, přijímá a 

vytváří si představu o cíly, který si stanovil on sám, či mu byl stanoven trenérem. 

Sportovec hledá nezbytnou koordinaci jednotlivých segmentů těla, a proto by nácvik 

měl probíhat ve zjednodušených podmínkách. Do tréninku se zařazují zejména 

průpravná cvičení a didaktické postupy, metody tréninku vcelku i po částech. Důležitou 

roli hraje taktéž vnější zpětná vazba poskytována trenérem a vnitřní, kterou vnímá sám 

sportovec. Cílem této fáze je zvládnout pohybový úkon v hrubé formě (Lehnert, a další, 

2014). 

Metody technické přípravy 

• Celek – Část 

• Koncentrace – Distribuce 

Pod pojmem celku se rozumí učení dovednosti v jejím celkovém provedení, 

kdežto u metody po částech se učí související části dovednosti odděleně a následně se 

spojují. Třetí metodou je spojování částí v celek, ve které se učí dvě nesouvisející části 

dovednosti a spojí se následně. Již zmíněné metody se zabývají samotným nácvikem 

dílčích částí dovednosti. Přičemž metody koncentrace a distribuce řeší soustředění či 

rozložení nácviku dané činnosti v tréninkovém procesu. Koncentrace znamená 

soustředění nácviku dovednosti do jednoho nepřetržitého bloku, po kterém následuje 

blok činnosti jiné, kdežto distribuce znamená rozložení nácviku dovedností do několika 

kratších bloků, které se několikrát vystřídají s nácvikem jiné činnosti.  

Tyto metody se mohou navzájem kombinovat. Příkladem může být trénink, 

který obsahuje jednu delší část na nácvik rovnováhy, po které následuje kratší blok 

nácviku přeskoků, a následně znovu kratší blok rovnováhy. Veškeré tyto metody, které 

můžeme chápat také jako postupy technické přípravy jen těžko kategorizovat, o použití 
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rozhoduje celá řada faktorů (zdravotní stav, technologické podmínky, úroveň 

dovedností, věk, druh činnosti aj.), které je třeba brát v potaz, sledovat jejich efekt a 

pohotově uzpůsobit (Perič & Dovalil, 2010). 

Průpravná cvičení 

Jsou taková cvičení, které jsou svou strukturou shodná s nacvičovaným 

pohybem a využívají se jako samostatné cvičební formy. Již víme, že by měli být 

nejvíce zastoupeny u začátečníků ve fázi nácviku, avšak najdou uplatnění i u zkušených 

sportovců. (Šopková, Formánková, & Frömel, 2001) 

Fáze Zdokonalování 

V této fázi by již sportovec měl dovednost chápat a vykonávat ji efektivně, 

a proto se vytvářejí reálné podmínky pro nácvik. Dochází k dalším opakováním, pohyb 

se zpřesňuje a začínají se formovat detaily provedení. Pohybové vzorce jsou ukládány 

do dlouhodobé paměti, čímž roste úroveň sebereflexe, jakožto vnitřní zpětné vazby. 

Technika se propojuje s kondičním základem. Cílem této fáze je zpevnit a stabilizovat 

techniku. (Lehnert, a další, 2014) 

Fáze Stabilizace 

Cílem této fáze je dosažení rovnováhy mezi automatizací a variabilitou, neboli 

stabilizovat schopnost přizpůsobit dovednosti měnícím se podmínkám (Perič & Dovalil, 

2010). Opakování dovedností je cíleno zejména na detaily techniky, a dochází tak 

k prohloubení vzájemného vztahu složek sportovního tréninku (kondiční, taktické 

a psychické). Trénink probíhá v náročnějších podmínkách, kde dochází k diskomfortu 

(Lehnert, a další, 2014). 

Fáze tvořivé realizace 

Tuto fázi popisují PERIČ a DOVALIL (2010) jako:  

„fázi, která má poněkud zvláštní pozici mezi zbylými, protože se již nejedná o vlastní 

„učení nepohybové dovednosti“, ale její tvůrčí využití s dalšími dovednostmi v určité 

komplexní činnosti“ (Perič & Dovalil, 2010, str. 26). 
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2.3.5.3  Taktická příprava 

Taktická příprava se zabývá zejména soutěžními sporty, a řeší tak strategii 

a taktiku při vedení sportovního boje (Perič & Dovalil, 2010). Avšak i přes nesoutěžní 

charakter parkouru se můžeme setkat s určitou taktickou přípravou. Kdy si například 

parkourista plánuje předem způsob, jakým překoná stanovenou trať co nejrychleji 

a nejefektivněji.  

2.3.5.4 Psychologická příprava 

Prvním úkolem psychologické přípravy je sjednocení kondiční, technické 

a taktické složky v jeden celek a zajištění plného využití potenciálu sportovce 

k dosažení maximálního možného výkonu a druhým, neméně důležitým úkolem 

na kterém jsou postaveny veškeré parkourové hodnoty je harmonický zdravý rozvoj 

osobnosti, rozvoj osobnostních vlastností, jako vytrvalosti, vůle, morálních vlastností 

a výchovy k samostatnosti a odpovědnosti (Šafář & Hřebíčková, 2014). 

K základním principům dle ŠAFÁŘE A HŘEBÍČKOVÉ (2014) do psychologické 

přípravy patří: 

o Princip cílevědomosti – morální a volní příprava, 

o modelování, 

o obměňování a stupňování zátěže, 

o regulace aktuálních psychických stavů, 

o individuální přístup. 

 

EDWARDES (2009) se zmiňuje o psychice v parkouru následovně:  

„Parkour je mnohem více než-li fyzická disciplína. Parkour vyzývá mysl 

v mnoha ohledech“ (Edwardes, 2009b, str. 20) 

Psychika hraje velkou roli v tréninku na všech úrovních parkouristů. Příkladem 

může být začátečník, který řeší strach z nových dovedností a ze vstupu do komunity, 

taktéž pokročilí, který bojuje se strachem v novém prostředí a řeší otázku:“proč se mi 

nedaří tak jako dřív“, či zkušený parkourista, který stojí na střeše budovy a snaží 

se ovládnout strach z výšek.  
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2.4 Pohybové kategorie 

Jak již bylo několikrát zmíněno, trénink v parkouru se dá jen s těží 

kategorizovat. Existuje vícero publikací, které uvádějí rozdílné dělení pohybů, 

dovedností či metodických postupů. Tato kapitola se opírá zejména o poznatky z webu 

PARKOUREDU.org za kterým stojí přední američtí trenéři a parkouristi. 

Následující specifické dovednosti jsou charakteristické pro parkour a v rámci 

této nové pohybové aktivity jsou označovány specifickými značkovými názvy. Tyto 

dovednosti jsou sepsány v pořadí, které je doporučeno pro bezpečný, kvalitní a efektivní 

proces učení. Tyto kategorie postupují od základních a klíčových pohybů až po 

složitější pohybové vzorce. 

2.4.1 Kvadrupedy / Quadrupedal movement 

Neboli pohyb „na všech čtyřech“ byl vždy považován za naprostý základ 

a součást parkouru. Tento způsob tréninku zapojuje současně celé tělo, čímž má 

pozitivní účinek na mezisvalovou koordinaci a vnímání polohy končetin vůči tělu 

(Matthews, Yusuf, Doyle, & Thompson, 2016). Již v předchozí kapitole jsme 

kvadrupedy zařadili do motoricko-funkční přípravy a zároveň do dovedností, které 

velkou mírou asociují parkourové pohyby. 

2.4.2 Doskoky / Landing 

Jsou taktéž zcela nedílnou součástí parkouru. Každé překonání překážky je vždy 

následováno doskokem, a proto správné zvládnutí této dovednosti je naprosto klíčové 

zejména pro zachování zdraví parkouristů. Při doskocích se vytváří kinetická energie 

letícího těla, kterou je třeba ztlumit. Činitelé ovlivňující provedení jsou koordinovaná 

síla dolních končetin, orientace v prostoru a rovnováha (Zítko, 2005). 

Vzhledem k charakteristice doskoků, které jsou výhradně na nohy, se tato 

kategorie věnuje zejména správnému držení těla a technice dřepu. Dopady na jiné části 

těla jsou výhradou jiných kategorii. 
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2.4.3 Pády / Falling 

Pády mají poněkud zvláštní pozici mezi zbylými dovednosti. Není totiž obvyklé, 

že by parkouristi přímo pády nacvičovali, avšak často zmiňují, že díky parkouru se 

padat naučili. Pád můžeme vnímat jako rychlý nekontrolovaný pohyb ze shora dolů. 

Určité riziko pádu se vyskytuje vždy, dokonce i v našem běžném životě, a proto 

by „parkour ukemi5“ mělo být velkou součástí tréninku parkouristy, a to zejména 

u začátečníků, kteří se teprve učí specifické dovednosti a nemají dostatečně rozvinutou 

koordinaci, rovnováhu a orientaci v prostoru. 

2.4.4 Rovnováha / Balance 

Rovnováha, je další klíčovou schopností, která se vyskytuje ve všech 

parkourových pohybech. Je zejména důležitá pro již zmíněné dopady a pro pohyb na 

úzkém povrchu. Rovnováhou v parkouru se rozumí schopnost udržovat vzpřímenou a 

stabilní polohu těla, buď staticky (stoj na rukou, stoj, apod.) nebo dynamicky (běh, let, 

otáčení, apod.). Mezi faktory ovlivňující rovnováhu se řadí zejména, činnost 

vestibulárního systému, ve spojení s orientačními schopnostmi (Perič & Dovalil, 2010). 

2.4.5 Skoky / Jumping 

Skoky představují pohyby, které jsou většinou zapříčiněny odrazem dolních 

končetin z běhu, či z místa, snožmo, či jednonož do různých stran (vzad, vpřed, stranou) 

s následným doskokem, avšak bez přetočení v sagitální či frontální ose. Tyto dovednosti 

jsou často zakončovány přesným dopadem na určené místo, tudíž správné a kvalitní 

provedení doskoku je důležité. Hlavní faktory ovlivňující provedení jsou síla dolních 

končetin a koordinace. 

2.4.6 Přeskoky / Vaulting 

Přeskoky můžeme chápat jako pohyby přes překážky přibližně v úrovní kolen, 

či pasu, za využití smíšených či prostých podpor. Stejně jako u skoků. Odraz (snožmo, 

splitfoot,…), přeskok ( speedstep, kong vault, lazy vault,…) a doskok (běh, vis, roll,…) 

může mít více variant, nicméně pro bezpečné a efektivní provedení doskoku 

a samotného přeskoku je třeba disponovat určitou kondiční, technickou, psychickou 

a taktikou úrovní.  

  

                                                 
5 Pojem „parkour ukemi“ znamená umění pádů, adaptováno do reálného prostředí (Rendao, 2011) 
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2.4.7 Běhy po zdi / Wall running 

Běhy po zdi sou již poněkud specifičtější dovedností pro parkour a pod tímto 

pojmem si můžeme představit zejména pohyby, u kterých je potřeba odrazem od 

překážky (strom, zeď, apod.) usměrnit kinetickou energii parkouristy v požadovaném 

směru (nahoru, vbok, vzad). Pro tyto pohyby je klíčové především zvládnutí techniky 

odrazu. 

2.4.8 Ručkování / Brachiating 

Ručkování je definováno jako postupování po nářadí pomocí paží a dělí se 

na ručkování s dosahováním, nebo s přesahováním. Ručkování neboli brachiace 

se vyznačuje pohybem v závěsu předních končetin nejčastěji pod větví či hrazdou. 

Cvičení na hrazdě je charakteristické rotační pohyby okolo osy hrazdy, ramen, kyčlí 

a dělí se na cvičení oporové a bezoporové (Baláž, 2005). Komíhání vyžaduje dostatečně 

silné horní končetiny, pevný úchop a důkladnější znalost techniky. Zejména u dětí 

musíme přistupovat k tréninku velice opatrně. 

2.4.9 Lezení / Climbing 

Je definováno jako postupování po nářadí (nebo po ploše) pomocí paží a nohou a 

vyznačuje se různými pohyby v postupu ve vertikálním terénu. Díky lezení se 

parkourista může dostat do výšky zdraví nebezpečné a proto by neměl šplhat výše než 

mu dovoluje jeho úroveň schopností a dovedností. Důležitými aspekty je dobrá fyzická 

kondice a dostatečné zvládnutí technik doskoků či dopadů. 

2.4.10 Akrobacie /flipping, Spinning 

Je špičkou pomyslné pyramidy pohybových kategorií a v parkouru ji můžeme 

chápat jako ryze estetickou formu projevu pohybu, která je založena na mimořádných 

schopnostech ovládání těla. Obsahuje výdrže, přemety, salta, vruty apod. Kombinuje 

dobrou tělesnou zdatnost a obratnost.  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je vytvořit soubor průpravných cvičení pro vybrané 

parkourové techniky 

Úkoly práce 

• Longitudinální pozorování zkušených trenérů parkouru a samotných parkouristů 

• Stanovení konkrétních prvků 

• Pozorování metod tréninku a procesu učení u stanovených prvků 

• Podrobná deskripce a následné vytvoření souboru průpravných cviků 
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4 METODIKA 

Tato práce je neexperimentálního charakteru a vychází především z informací 

získaných metodou pozorování a z vlastních zkušeností. Parkour je relativně novou 

pohybovou aktivitou bez širší teoretické základny a prací výzkumného charakteru. Proto 

jsou informační zdroje z této oblasti velmi omezené. Cílem této práce je deskripce 

parkouru a vytvoření základního materiálu o této nové pohybové aktivitě, který může 

sloužit jako východisko pro další práce zaměřené na tuto oblast.  

4.1 Pozorování 

„Tato metoda výzkumu je definována jako technika sběru informací založená na 

zaměřeném, systematickém a organizovaném sledování smyslově vnímatelných projevů 

aktuálního stavu prvků, aspektů aj., které jsou objektem zkoumání sociální reality.“ 

(Reichel, 2009, str. 94) 

Přístupy při klasifikaci pozorování se liší u jednotlivých autorů avšak 

pozorování jako metodu dělíme na několik typů, které se mohou vzájemně kombinovat. 

Základní dělení popisuje (Chráska, 2007) 

4.1.1 Krátkodobé a dlouhodobé pozorování 

Toto dělení popisuje časovou náročnost a můžeme u této metody rozlišit 

pozorování krátkodobé, které zpravidla netrvá déle než jednu vyučovací jednotku a 

dlouhodobé (longitudinální), které může trvat i několik let. (Chráska, 2007). 

Zbylé dimenze, dle kterých lze pozorování klasifikovat uvádí HENDL (2005): 

4.1.2 Skryté a otevřené pozorování 

Při skrytém pozorování subjekty netuší, že jsou pozorovány, kdežto u 

otevřeného pozorování sledované subjekty ví, že jsou pozorovány a výzkumník nijak 

netají svoji identitu. 

4.1.3 Zúčastněné a nezúčastněné pozorování 

Při zúčastněném (přímém) pozorování je výzkumník přímou součástí dění, 

pozorování. Kdežto u nezúčastněné (nepřímé) pozorování výzkumník minimalizuje 

interakci s pozorovanými subjekty a sleduje pouze záznam proběhlé činnosti 

(videozáznam). Někteří autoři uvádějí taktéž přímé a nepřímé či participantní a 

neparcipantní pozorování. 
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4.1.4 Systematické a nesystematické pozorování 

Při systematickém (strukturovaném) pozorování výzkumník vychází z předem 

stanovených kategorií a s předně definovaných a vypočítaných elementárních jevů. Pro 

tento účel má stanovený i pozorovací systém. Kdežto při pozorování nesystematickém 

(nestrukturovaném) má výzkumník stanoven pouze cíl bez stanoveného pozorovacího 

systému. Někteří autoři uvádějí taktéž Standardizované či nestandardizované 

pozorování. 

4.1.5 Pozorování v umělé či přirozené situaci 

Pozorované jevy můžeme zkoumat v záměrně vytvořených (umělích) 

podmínkách či v podmínkách, které jsou pro tyto jevy přirozené. 

4.1.6 Introspekce a Extrospekce 

Při introspekci neboli sebepozorování je výzkumník subjektem pozorování, 

kdežto Extrospekci můžeme popsat jednoduše jako pozorování jiných subjektů. 

4.2 Realizované pozorování 

Námi realizované pozorování bylo tedy skryté, zúčastněné i nezúčastněné 

a nesystematické. Výzkum probíhal v přirozeném prostředí na subjektech různého věku, 

váhy, pohlaví a životního rozpoložení, ale taktéž na výzkumníkovi samotném.  

V tomto realizovaném výzkumu byl výzkumník takzvaný úplný účastník, který 

byl dlouhodobě rovnoprávným členem pozorované skupiny již před započetím 

samotného výzkumu. Díky tomuto faktu disponoval již dostatkem zkušeností z dané 

oblasti a zároveň měl důvěru sledovaných subjektů, které netušili, že jsou pozorovány, 

či dotazovány pro účely tohoto výzkumu. Proto se možnost ztráty objektivity snížila 

na minimum. 

Tato práce je tvořena zejména z dat sesbíraných v průběhu zhruba čtyřletého 

pozorování, které plynule navázalo na pětileté období, kdy se výzkumník věnoval 

parkouru. Sledovanými subjekty byli trenéři, jejich svěřenci či ostatní parkouristé a 

pozorování probíhalo jak v České Republice, tak v zahraničí, na vedených 

i individuálních lekcích, na národních i mezinárodních událostech („jamech“), na 

parkour táborech, či workshopech a do výzkumu bylo zahrnuto i čtyřměsíční 
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pozorování výuky parkouru v Dánsku či studium videomateriálů, dokumentů a odborné 

literatury týkající se dané problematiky.  

Jak již bylo dříve zmíněno, toto pozorování bylo nesystematické a tato forma 

byla zvolena především proto, že informační zdroje jsou velice omezené a tento typ 

výzkumu je velice proměnlivý a umožňuje nám přistupovat s relativně novým, 

„revolučním“ způsobem, tak aby byla zachována co největší autentičnost pozorovaného 

fenoménu.  

4.2.1 Předmět pozorování 

Vzhledem ke hlubšímu smyslu této práce, která má sloužit zejména jako 

demonstrace či „ukázka“ propojení sportovního („vykonostního“) tréninku, s tréninkem 

parkourovým, byl již z počátku výzkumu stanoven jako předmět pozorování zejména 

základní techniky a jejich způsoby učení se kterými se můžeme potkat nejčastěji. 

Nicméně jsme se nesetkali s jednotným názorem, který by přesně vymezoval konkrétní, 

základní techniky a proto jsme se z počátku soustředili na trénink všech technik takto 

označovaných. 

Při pokračování ve výzkumu, konkrétně při procházení literatury nám ke 

stanovení základních technik dopomohla diplomová práce Jana Kučery který na základě 

dotazování zkušených parkouristů a shody jejich odpovědí určil konkrétní, základní 

techniky pro parkour (dopady, precision jump, parkour roll, kong vault, speed vault, 

planche, lazy vault, wall run, cat leap, balance). Avšak hlubší rozbor těchto technik by 

byl stále nad rámec této práce a proto jsme stále pokračovali v „hledání“ konkrétních 

technik vhodných pro tento výzkum. 

Zlomovou událostí pro tuto práci bylo spuštění webu PARKOUREDU.org a 

konkrétně zveřejnění dokumentu ve kterém FORD (2016) zmiňuje deset „pohybových 

kategorií“ (kvadrupedy, doskoky, pády, rovnováhu, skoky, přeskoky, běhy po zdi, 

brachiaci, lezení, akrobacii). do kterých jsme mohly logicky zařadili námi sledované 

základní techniky od KUČERY (2012) a docílit tak užšího a zároveň tak vhodnějšího 

výběru pro tuto práci. 

V této práci tedy chápeme základní techniky nejen jako kličové techniky se 

kterými je vhodné začít ale taktéž jako charakteristické prvky zejména pro svou 

pohybovou kategorii. 
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4.2.2 Vyhodnocení dat. 

 
Techniky dle KUČERY (2012): 

dopady, precision jump, parkour roll, kong vault, speed vault, planche, lazy 

vault, wall run, cat leap, balance 

Pohybové kategorie dle FORDA (2016): 

kvadrupedy, doskoky, pády, rovnováha, skoky, přeskoky, běhy po zdi, 

brachiace, lezení, akrobacie 

4.2.2.1 Vybrané techniky 

Tabulka 1- Dosazení technik do pohybových kategorií 

Pohybové kategorie Základní techniky 

Kvadrupedy:  X 

Doskosky:  dopady/ doskoky, 

Pády:  parkour roll 

Rovnováha:  balance 

Skoky: precision jump, (cat leap) 

Přeskoky:  speedstep/ speed vault, lazy vault, kong vault 

Běhy po zdi:  tic-tac, (wall run) 

Brachiace:  X 

Lezení: climb up/ planche 

Akrobacie:  X 

 
Tabulka 2 – Vysvětlivky 

Není zmíněno X 
Kombinace několika kategorií (text) 
Vyřazené techniky text  
Dvě různé techniky, označovány stejným názvem text/ text  
 

Po dosazení základních technik do pohybových kategorií jsme z původního 

počtu deset, zredukovali počet na sedm a následně vyřadili techniky doskoku, rollu, 

rovnováhy, a snížili tak počet na konečné čtyři techniky (precision jump, speedstep, tic-

tac, climb up). Později jsme zařadili taktéž techniku odrazu split-foot, kterou touto 
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cestou chceme zejména „zpropagovat“ a rozšířit tak povědomí o tomto významném 

prvku. Split-foot má poněkud zvláštní pozici mezi zbylými dovednostmi. Tato technika 

je „pouze“ jednou z možností samotného odrazu u některých pokročilejších dovedností 

(„skrčka“, kong vautl, atd.), avšak je velice efektivní a začátečníky často opomíjena, 

protože není dostatečně zdůrazňována a některé zdroje ji ani neuvádí.  

 

Konkrétní důvody specifického výběru dovedností 

- Doskoky byly vyřazeny z důvodu, že jejich nácvik často (většinou) probíhá 

současně s tréninkem skoků a některé průpravné cvičení se shodují. 

- Parkour roll byl vyřazen zejména z důvodu, že tato technika spadá taktéž i do 

bojového umění a proto byly upřednostněny jiné specifičtější techniky pro 

parkour. 

- Rovnováha byla vyřazena z důvodů, že tato technika je velice obecná a stěží se 

izoluje její provedení. 

- Kong vault, Speed vault, Lazy vault byly vyřazeny z důvodu, že jako 

nejjednodušší technika se jeví speedstep, který je taktéž nazýván jako „safety 

vault“ neboli bezpečný přeskok. 

- Cat leap byl vyřazen z důvodu, že tato technika v sobě kombinuje skoky a 

lezení, tedy kategorie které jsou již charakterizovány jinými prvky. (precision 

jump, clim up). 

- Wall-run byl nahrazen zejména z důvodu, že tato technika je většinou 

spojována s technikou climb up a pojí tak dvě kategorie dohromady. Wall-run 

nahradila technika tic-tac která je nezbytná pro správné provedení wall-runu. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Splitfoot 

Je odrazová technika, která se využívá v parkouru zejména při přímých 

přeskocích a u některých salt. Je charakteristická zejména odrazem z podřepu 

rozkročného levou, či pravou nohou vpřed. Tato odrazová technika je velice klíčová pro 

efektivní překonání překážky a její správné provedení vyžaduje určitou úroveň 

odrazové síly a koordinovanou součinnost jednotlivých tělesných segmentů.  

Provedení můžeme rozdělit do několika fází:  

Rozběhová: 

Tato fáze slouží k získání dopředné rychlosti pro samotné provedení splitfootu. 

Doporučuje se stupňovaný rozběh ústící v rychlosti, kterou je schopen cvičenec 

zvládnout. 

Zahajovací: 

Úkolem této fáze je zejména zkrácení či protažení rozběhu za pomocí předskoku 

do podřepu, tedy již do fáze přípravné. Náskok je nízký, tak aby se dolní končetiny 

(DK) pohybovali mírně nad zemí. Tato fáze začíná dokrokem dominantnější, v našem 

případě tedy levé nohy, kdy z polohy předpažení a zahájením „předskoku“ pravé nohy 

se paže pohybují do zapažení.  

Přípravná: 

Tato fáze je důležitá zejména pro využití plného potenciálu dolních končetin. 

Začíná hned po dokroku nohy pravé, s následným předkrokem nohy levé (odrazové), 

kdy dochází ke snížení těžiště těla do pozice podřep rozkročný levou nohou vpřed - 

mírný předklon, zapažit. 

Odrazová: 

Závěrečná fáze je tedy fáze samotného výbušného odrazu, kdy z podřepu 

dochází k vlastní kontrakci svalstva dolních končetin za současného švihu paží vpřed do 

vzpažení vpřed  

Klíčové body techniky: 

Předskok, nízký náskok, snížení těžiště, pohyby paží, podřep rozkročný 
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Obrázek 1 - Kong vault s využitím splitfootu, zdroj: vlastní 

5.1.1 Průpravná cvičení  

Tabulka 3 - Nácvik rytmu kroků a pohybu těžiště 

Úkol cvičení: Ze stoje spojného vykročit levou vpřed a předkrokem pravé přecházet do mírného 
podřepu rozkročného s následným přenesením váhy na levou a jejím dopnutím – pravá noha na 
špičce 
ZAMEŘTE SE NA SPRAVNÝ RYTMUS KROKŮ A PŘEDKSKOKU! 

 
Obrázek 2 - Nácvik správného rytmu kroků a pohybu těžiště (splitfoot), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: "1,-, 2, 3," první doba je delší ;" raz (krok levou) , dva (krok pravou do 
potřepu), tři (dokrok levou v podřepu); "vykroč levou, teď pravou do podřepu a dokroč levou 
vpřed" 

Sebekontrola: Rytmická chůze se závěrem v podřepu rozkročném levou vpřed 

Kontrola partnera: Jistá rytmická chůze se snižováním těžiště u druhého kroku.  
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Tabulka 4 - Nácvik rytmu náskoku a pohybu těžiště 

Úkol cvičení: Ze stoje spojného vykročit levou vpřed a „předšvihem“ pravé přecházet do 
mírného rozkročného s následným přenesením váhy na levou a jejím dopnutím – pravá noha na 
špičce 
ZAMEŘTE SE NA SPRÁVNÝ RYTMUS KROKŮ, PŘEDSKOK A SNÍŽĚNÍ TĚŽIŠTĚ! 

 
Obrázek 3 - Nácvik správného rytmu náskoku a pohybu těžiště (splitfoot), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod:"1,-, 2, 3," první doba je delší; "raz (krok levou), dva (Předskok pravou do 
podřepu), tři (dokrok levou do podřepu).; "vykroč levou, teď předskok pravou do podřepu a 
dokroč levou vpřed" 

Sebekontrola: Rytmické provedení kroku, předskoku do podřepu rozkročného levou vpřed. 

Kontrola partnera: Jisté, rytmické provedení kroku s předskokem do podřepu rozkročném 
levou vpřed. 

 

Tabulka 5 - nácvik odrazové pozice 

Úkol cvičení: Chůze v podřepu. Výkrok pravou – zapažit, krok levou (odrazovou) nohou vpřed 
– předpažit. Našlapujeme přes paty 
ZAMEŘTE SE NA NÍZKOU POLOHU TĚŽIŠTĚ A SPRÁVNÝ POHYB PAŽEMI 

 
Obrázek 4 - Nácvik odrazové pozice (splitfoot), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod:"podřep a chůze vpřed" 

Sebekontrola: stabilní chůze v podřepu. 

Kontrola partnera: stabilní chůze 

Varianty: 1. Pouze chůze bez pohybu paží. 
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Tabulka 6 - Nácvik správného provedení odrazu 

Úkol cvičení: Stoj rozkročný levou vpřed, podřep - zapažit, odraz vzhůru - ze zapažení vzpažit 
vpřed. 
ZAMEŘTE SE NA DYNAMICKÝ ODRAZ ZA SOUČASNÉHO ŠVIHU PAŽÍ! 

 
Obrázek 5 - Nácvik správného provedení odrazu (splitfoot), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod:"podřep, zapaž a vyskoč a švihni pažemi” 

Sebekontrola: energický odraz vzhůru 

Kontrola partnera: dynamický odraz vzhůru za pomoci paží 

 

Tabulka 7 - Nácvik správného rytmu náskoku a pohybu paží v celku 

Úkol cvičení: Ze stoje spojného vykročit levou vpřed, předpažit, „předšvihem“ pravé a odrazem 
z levé nohy za současného oblouku paží vzad do zapažení podřep rozkročný, po kterém 
následuje odraz s pohybem paží do vzpažení  
ZAMEŘTE SE NA SPRÁVNÝ RYTMUS KROKŮ ZA SOUČASNÉHO POHYBU PAŽÍ! 

 
Obrázek 6 - Nácvik správného rytmu náskoku a pohybu paží v celku (splitfoot), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod:"1,-, 2, 3,-,4, "První a třetí době je delší;"raz (vykroč levou a předpaž); dva,tři 
(Předskoč pravou do potřepu rozkročného levou vpřed, zapaž ); čtyři (vzpaž a výskok);  

Sebekontrola: Znalost výchozích poloho a počítat si rytmické provedení kroků a pohybu paží,  

Kontrola partnera:  Správné, rytmické provedení celku 



40 
 

5.2 Precision jump 

Je technika, která se řadí do kategorie skoků a je charakteristická zejména svým 

doskokem na přesně určené místo. Základní forma se provádí odrazem snožmno, vpřed 

a doskokem na špičky Tato technika nevyžaduje žádné překážky a dá se provádět na 

rovné zemi, proto se řadí mezi nejzákladnější pohyby v parkouru. 

Provedení můžeme rozdělit do několika fází: 

Odrazová: 

V této fází dochází k přípravě ideální výchozí pozice pro odraz, následovanou 

samotným odrazem. Ze stoje spojného následuje mírný podřep, předklon - zapažit a 

následně silný odraz snožmo, přes špičky, kolena propnout, trup napřímit za současného 

švihu pažemi vpřed. 

Letová fáze: 

Po odrazu se nohy skrčují přednožmo a paže přitahují k tělu s následným 

pohybem nohou k místu doskoku a zapažením dolů. 

Doskoková: 

Doskok je prováděn na přední část chodidel konkrétně na oblast bříšek prstů, 

kdy kinetickou energii těla je třeba plynule ztlumit ohnutím nohou v kotnících, kolenou 

a kyčlích za současného pohybu paží ze zapažení do předpažení. Výslednou pozicí by 

měla být rovnovážná poloha podřepu předpažit. 

Klíčové body techniky: 

Odraz z podřepu, předklon, švih paží, skrčovat nohy před tělo, vytrčení k místu 

doskoku, doskok na špičky, doskok snožmo, rovnovážná pozice ve dřepu. 

 
Obrázek 7 - Precision jump, zdroj: vlastní



5.2.1 Průpravná cvičení

Tabulka 8 - Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu

Úkol cvičení: Stoj spojný 
vpřed ze zapažení do předpažení.
ZAMEŘTE SE NA PLYNULÉ

Obrázek 8 - Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu (precision jump)

Slovní doprovod:"podřep, zapaž" "stoj, p

Sebekontrola: Pocit plynulého d

Kontrola partnera: Paže následují sm

Varianty: 1. Zvětšování rozsahu a rychlosti pohybu až do odrazu vzh

 

Tabulka 9 - Nácvik správného 

Úkol cvičení: Stoj spojný 
výpon. Zvyšovat rozsah až do 
ZAMEŘTE SE NA PLYNULÉ 

Obrázek 9 - Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu (precision jump)

Slovní doprovod:"na paty, zapaž" "na špi

Sebekontrola: Pocit plynulého houpání za doprovodu paží 

Kontrola partnera: plynulé houpání z
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pravná cvičení 

Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu 

Stoj spojný - předpažit, podřep a zapažit, následně opět do stoje švihem pažemi 
ředpažení. 

TE SE NA PLYNULÉ NAVÁZÁNÍ PODŘEPU A POHYBU PAŽÍ

Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu (precision jump)

řep, zapaž" "stoj, předpaž" 

Pocit plynulého dřepu za doprovu paží. 

Paže následují směr pohybu, dřep - vzad, stoj - vpřed. 

tšování rozsahu a rychlosti pohybu až do odrazu vzhůru - 

Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu 

Stoj spojný - předpaž, zapažit do stoje na patách, následně předpažit povýš a 
Zvyšovat rozsah až do odrazu vzhůru do vzpažení. 
TE SE NA PLYNULÉ „HOUPÁNÍ“ A SPRÁVNOU PRÁCI PAŽÍ!

Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu (precision jump)

"na paty, zapaž" "na špičky a dynamicky vzpaž!" 

Pocit plynulého houpání za doprovodu paží  

plynulé houpání z pat do výponu za současného pohybu paží.

 

t do stoje švihem pažemi 

EPU A POHYBU PAŽÍ! 

 
Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu (precision jump), zdroj: vlastní 

 

 vzpažit 

ě předpažit povýš a 

„HOUPÁNÍ“ A SPRÁVNOU PRÁCI PAŽÍ! 

 
Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu (precision jump), zdroj: vlastní 

asného pohybu paží. 



Tabulka 10 - Nácvik správného švihu paží

Úkol cvičení: Stoj spojný 
spodním obloukem do vzpažení.
ZAMEŘTE SE NA CO NEJV

Obrázek 10 - 

Slovní doprovod:"podřep, 

Sebekontrola: Pocit plynulého energického odrazu za doprovodu paží

Kontrola partnera: Dynamický odraz
nataženy 

 

Tabulka 11 - Nácvik zdvihu kolen

Úkol cvičení: Výskok z pod
a následně dopnutí nohou k
ZAMEŘTE SE RYCHLÉ PROVEDE

Obrázek 11

Slovní doprovod:"vyskoč a p

Sebekontrola: Kolena co nejvýše a doskok p

Kontrola partnera: Kolena p

Varianty: 1.Po doskoku plynulé navázání pod
zdvihy kolen před tělo (bez vytr
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Nácvik správného švihu paží 

 - předpažit, mírný podřep - zapažit a výskok za sou
bloukem do vzpažení. 

TE SE NA CO NEJVĚTŠI ŠVIH NATAŽENÝMI PAŽEMI, BĚHEM ODRAZU!

 Nácvik správného švihu paží (precision jump), zdroj: vlastní

řep, dopni ruce a dynamicky předpaž" 

Pocit plynulého energického odrazu za doprovodu paží 

Dynamický odraz vzhůru s Výrazným švihem paží, nohy z

Nácvik zdvihu kolen 

Výskok z podřepu za současného švihu paží vhůru,následně zdvih kolen p
 dopnutí nohou k místu dopadu a doskok snožmo na špičky. 

TE SE RYCHLÉ PROVEDENÍ, ODRAZU, ZDVIHU A DOPNUTÍ DK!

11 - Nácvik zdvihu kolen (precision jump), zdroj: vlastní

vyskoč a přitáhni kolena, dopni nohy!" 

Kolena co nejvýše a doskok přes dopnuté nohy  

Kolena před tělem a doskok přes dopnuté nohy. 

Po doskoku plynulé navázání podřepu. 2.Skok přes nízkou překážku 
lo (bez vytrčení) 

 

a výskok za současného švihu HK 

ĚHEM ODRAZU! 

 
, zdroj: vlastní 

, nohy zůstávají 

ě zdvih kolen před tělo 

NÍ, ODRAZU, ZDVIHU A DOPNUTÍ DK! 

 
, zdroj: vlastní 

řekážku 3. Samostatné 



Tabulka 12 - Nácvik rovnovážné polohy p

Úkol cvičení: Výdrž v podř
ZAMEŘTE SE STABILNÍ POLOHU (UDRŽENÍ ROVNOVÁHY)

Obrázek 12 - Nácvik rovnovážné polohy p

Slovní doprovod:"paty mírn

Sebekontrola: Stabilní pozice

Kontrola partnera: Stabilní pozice

Varianty: 1. Špičky jsou na hran

 

Tabulka 13 - Nácvik doskoku

Úkol cvičení: Výskok na př
překážky. 
ZAMEŘTE SE NA KONTROLOVANÝ, P

Obrázek 

Slovní doprovod: „skoč a výdrž“ „na špi

Sebekontrola: Rovnovážná pozice po doskoku na špi

Kontrola partnera: Hýždě

Varianty: 1. Seskok z překážky.
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Nácvik rovnovážné polohy při doskoku 

podřepu snožmo - předpažit. paty se nedotýkají země
TE SE STABILNÍ POLOHU (UDRŽENÍ ROVNOVÁHY)! 

 
Nácvik rovnovážné polohy při doskoku (precision jump), zdroj: vlastní

paty mírně nad zemí“  

Stabilní pozice 

Stabilní pozice 

ky jsou na hraně překážky, 2. Rovnováha na zábradlí kolmo na ty

Nácvik doskoku 

Výskok na překážku do podřepu - předpažit. Doskok špičkami na horní hranu 

TE SE NA KONTROLOVANÝ, PŘESNÝ, STABILNÍ DOSKOK 

Obrázek 13 - Nácvik doskoku (precision jump), zdroj: vlastní

č a výdrž“ „na špičky“ 

Rovnovážná pozice po doskoku na špičky 

Hýždě se nedotýkají pat, doskok na špičky 

řekážky. 

 

edpažit. paty se nedotýkají země. 

, zdroj: vlastní 

Rovnováha na zábradlí kolmo na tyč 

čkami na horní hranu 

ESNÝ, STABILNÍ DOSKOK ! 

 
, zdroj: vlastní 



44 
 

Tabulka 14 - Nácvik správné polohy v průběhu letové fáze 

Úkol cvičení: Doskok snožmo těsně před překážku - předpažit (dotek překážky), trup vzpříma. 
ZAMEŘTE SE VZPŘÍMENÝ TRUP, DOPAD NA ŠPIČKY DO PODŘEPU!  

 
Obrázek 14 - Nácvik správné polohy v průběhu letové fáze (precision jump), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: „trup vzpříma, ruce před sebe“ 

Sebekontrola: Rovnovážná pozice po doskoku na špičky, vizuální kontrola s překážkou 

Kontrola partnera: Doskok vzpříma k překážce 
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5.3 Speedstep 

Je technika, která se řadí do kategorie přeskoky a je charakteristická vzporem na 

levé vlevo ležmo a unožením pravé na překážce. Díky smíšenému podporu, tedy 

speedstep nabízí dobrou kontrolu nad prováděným pohybem a perfektně se tedy hodí 

jako základní (úvodní) technika v kategorii přeskoky. 

Provedení můžeme rozdělit do několika fází:  

Rozběh: 

Tato fáze slouží k získání dopředné rychlosti pro samotné provedení přeskoku. 

Doporučuje se stupňovaný rozběh o délce, která by měla odpovídat požadované 

rychlosti. Nicméně tento přeskok se dá provádět i z chůze nebo dokonce ze stoje před 

překážkou. 

Odraz: 

V případě provedení z rozběhu nastává v průběhu odrazu mírný úklon na stranu 

odrazové nohy (vlevo) a zdvih kolene u nohy opačné (dokrokové, pravé). 

První letová fáze:  

V průběhu letu se levá ruka připravuje na dopad (dohmat) a odrazová (levá) 

noha je skrčena pod tělem a noha švihová (pravá) se propíná k místu doskoku (dokroku) 

na překážku. 

Podpora: 

Prává noha doskočí (dokročí) na překážku, kterou následuje dopad levé ruky 

do výsledné pozice vzpor ležmo únožmo pravou. Odrazová (levá) noha se propíná přes 

překážku, směrem k místu doskoku za současného odrazu paže od překážky ve směru 

pohybu. 

Druhá letová fáze:  

Tato fáze není většinou moc výrazná, nicméně slouží zejména ke vzpřímení 

trupu a přípravě na doskok. 

Doskok: 

Při základním provedení přeskoku se dopadá na odrazovou (levou) nohu a 

následně pravou do běhu. 
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Klíčové body techniky: 

Odraz, zdvih boků a kolene, vzpor ležmo únožný pravou, doskok na odrazovou 

nohu. 

 
Obrázek 15 – Speedstep, zdroj: vlastní 

5.3.1 Průpravná cvičení 

Tabulka 15 - Nácvik správné polohy v podporu 

Úkol cvičení: Vzpor na levé vlevo ležmo - unožit pravou, levá noha střídá přednožení a 
zanožení. 
ZAMEŘTE SE NA STABILNÍ POZICI PODPORU! 

 
Obrázek 16 - Nácvik správné polohy v podporu (Speedstep), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: „výdrž a přednož, zanož“  

Sebekontrola: Rovnovážná (stabilní) pozice  

Kontrola partnera: Rovnovážná (stabilní) pozice, noha blíže k zemi se nedotýká země. 
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Tabulka 16 - Nácvik správného provedení fáze podporu 

Úkol cvičení: Vzpor na levé vlevo ležmo - unožit pravou na překážce. Levá noha se dotýká 
země před překážkou a protáhne se pod tělem za překážku (dotek země) a zpět. 
ZAMEŘTE SE NA STABILNÍ POZICI PODPORU A PROTAŽENÍ DK K ZEMI!  

 
Obrázek 17 - Nácvik správného provedení fáze podporu (Speedstep), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: „výdrž a protáhni nohu v před a zpět“  

Sebekontrola: Rovnovážná (stabilní) pozice s dotekem země spodní DK. 

Kontrola partnera: Rovnovážná (stabilní) pozice, noha pod tělem (levá) střídá dotyk země 
před a za překážkou. 

 

Tabulka 17 - Nácvik správného odrazu do fáze podpory 

Úkol cvičení: Odrazem z levé doskok na nižší překážku, na pravou do polohy stoj na pravé. 
Následně podřepem přejít do vzporu na levé vlevo ležmo únožný pravou s levou nohou před 
tělem již za překážkou. 
ZAMEŘTE SE NA ODRAZ, DOSKOK A PŘECHOD DO PODPORU ZE STOJE.!  

 
Obrázek 18 - Nácvik správného odrazu do fáze podpory (Speedstep), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: „doskoč na pravou“ 

Sebekontrola:výdrž na pravé a plynulé dokončení podporu. 

Kontrola partnera: odraz z jedné a doskok na druhou nohu, s plynulým přechodem do 
podporu 
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Tabulka 18 - Nácvik celku ze vzporu na překážce 

Úkol cvičení: Z chůze do vzporu na překážce, následně do vzporu na levé vlevo ležmo únožný 
pravou, protáhnou levou nohu za překážku a dokročit na zem. 
ZAMEŘTE SE NA PLYNULÉ PROVEDENÍ! 

 
Obrázek 19 - Nácvik celku ze vzporu na překážce (Speedstep), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: „plynule a pomalu“ 

Sebekontrola:plynulé překonání překážky 

Kontrola partnera: plynulé překonání překážky 

Variatny: 1.lze začít rovnou vzporem na levé vlevo ležmo únožnmo pravou na překážku. 
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5.4 Tic-tac 

Spadá do kategorie běhů po zdi a jednoduše by se tato technika dala 

charakterizovat jako odraz od překážky za účelem přesměrování kinetické energie těla 

požadovaným směrem (nahoru, do strany). Obdobnou variantou je wallclimb, který 

slouží pouze k dosažení určité výšky nikoliv změny směru. 

Rozběh: 

Úhel náběhu při rozběhu by měl vždy odpovídat požadované úhlu odrazu, avšak 

příliš ostrý úhel může způsobit smeknutí nohy na překážce a příliš tupý úhel může 

dobřednou rychlost zpomalit. Ideálním úhlem náběhu a odrazu je tedy 45°. 

Odraz: 

Fáze odrazu se tentokrát skládá ze dvou odrazů, Přičemž první odraz je levou 

nohou ze země, který slouží zejména k nabrání dostatečné výšky a druhý odraz pravou 

od překážky, který slouží zejména ke změně směru a přesměrování kinetické energie. 

Současně s odrazem nastává zdvih levého kolene, které „vede“ tělo ve směru doskoku. 

Trup by měl být mírně nakloněn od překážky. 

První odraz být neměl být daleko ani blízko od překážky. Pravá noha se pokládá 

cca. do úrovně pasu s mírně vytočeným chodidlem ve směru pohybu. Pozice chodila je 

klíčová pro správné provedení odrazu, pokud je chodidlo moc vysoko (nad úrovní 

pasu), hrozí zpomalení pohybu a naopak pokud je chodilo moc nízko (pod pasem) hrozí 

větší riziko podklouznutí.  

Dopad: 

Existuje mnoho způsobů dopadu (precision, catleap, lachee) a proto je třeba 

vždy přizpůsobit i letovou fázi, v případě doskoku do precisu je třeba dostat před tělo 

obě dvě nohy tak aby mohly ztlumit dopad či naopak v případě doskoku do lachee tedy 

zhoupnutí na hrazdě je třeba naopak nechat nohy za tělem. Pro nácvik je vhodné zvolit 

tic-tac do běhu či do precisu.  

Klíčové body techniky: 

Rytmus odrazů, pozice chodidla, poloha trupu, pohyb paží, zdvih kolene.  
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Obrázek 20 - Tic-tac, zdroj: vlastní 

5.4.1 Průpravná cvičení 

Tabulka 19 - odtlačení (odraz) od překážky 

Úkol cvičení: Stoj na levé, pravá noha se dotýká překážky před tělem. Odrazem z levé vzhůru a 
následně pravou odtáčení od překážky. 
ZAMEŘTE SE NA ODTLÁČENÍ OD PŘEKÁŽKY! 

 
Obrázek 21 - Nácvik odtlačení (odrazu) od překážky (tic-tac), zdroj: vlastní  

Slovní doprovod: "zatlač do překážky" 

Sebekontrola: silné odtlačení (odraz) od překážky, noha z překážky nesklouzává  

Kontrola partnera: odtlačení od překážky, noha nesklouzává 

Varianty: 1. Krátký rozběh kolmo na překážku, odraz z levé kolmo vzhůru, pravou nohou 
odtlačení od překážky zpět. 2. Krátký rozběh šikmo (cca 45°) na překážku, odraz z levé kolmo 
vzhůru, pravou nohou odtlačení od překážky ve směru pohybu. 3. Vyznačení (páskou, křídou) 
míst optimálního odrazu pro levou, pravou nohu. 

 
Obrázek 22 - Nácvik odtlačení (odrazu) od překážky s vyznačením míst odrazu (tic-tac), zdroj: vlastní 
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Tabulka 20 - Nácvik pohybu paží 

Úkol cvičení: Stoj na levé, pravá se dotýká překážky před tělem – zapažit. Odraz z levé a švih 
paží do vzpažení vpřed a zpět do výchozí pozice. 
ZAMEŘTE SE NA DYNAMICKÝ ŠVIH PAŽÍ! 

 
Obrázek 23 - Nácvik pohybu paží (tic-tac), zdroj: vlastní  

Slovní doprovod: „výskok a vzpaž vpřed” 

Sebekontrola: Pocit plynulého energického odrazu vzhůru  

Kontrola partnera: Dynamický odraz vzhůru s výrazným švihem paží. 

Varianty: 1. Ze dvou kroků kolmo na překážku, odraz z levé kolmo vzhůru, pravou nohou 
odraz od překážky. 2. Krátký rozběh šikmo (cca 45°) na překážku, odraz z levé kolmo vzhůru, 
pravou nohou odraz od překážky ve směru pohybu. 

 

Tabulka 21 - Nácvik zdvihu kolene 

Úkol cvičení: V podřepu na pravé předklon – zapažit. Dynamický zdvih levého kolene do 
unožení skrčmo, za současného odrazu z pravé do půlobratu vlevo a švihu paží do předpažení 
pokrčmo. 
ZAMEŘTE SE NA DYNAMICKÝ ZDVIH KOLENE DO UNOŽENÍ A PŮLOBRAT! 

 
Obrázek 24 - Nácvik zdvihu kolene (tic-tac), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: „Koleno vzhůru a vlevo” 

Sebekontrola: Skrčení kolene před tělo a Doskok o cca 90° vlevo,  

Kontrola partnera: Výrazný zdvih levého kolena s rotací ve směru pohybu. 

Varianty: 1. S přeletem přes menší překážku. 2. Lze provádět i z pohybu – Odrazem z levé 
doskok na pravou do podřepu na pravé – zapažit atd. 
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Tabulka 22 - Nácvik z dvihu kolene v „reálnějších podmínkách“ 

Úkol cvičení: Krátký rozběh šikmo (cca 45°) na překážku, odraz z levé vzhůru, pravou nohou 
odraz od překážky a zdvih s rotací levého kolene ve směru pohybu. 
ZAMEŘTE SE NA PŘEDNOŽENÍ SKRČMO LEVOU! 

 
Obrázek 25 - Nácvik z dvihu kolene v „reálnějších podmínkách“ (tic-tac), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: „Koleno vzhůru” 

Sebekontrola: Pocit větší výšky nad zemí. 

Kontrola partnera: Dynamický odraz vzhůru s výrazným zdvihem levého kolena s rotací ve 
směru pohybu. 

Varianty: 1. S přeletem přes menší překážku. 2. S výskokem na překážku. 



53 
 

5.5 Climb up 

Je technika, která spadá do kategorie lezení. Je charakteristická visem na zdi 

v „catu“ čteme „ketu“ (ve shybu s opřením nohou o zeď) a následným výlezem 

(vzepřením) do pozice vzporu dřepmo na překážce. Slouží tak k přemístění parkouristy 

ve visu nahoru na překážku a správné provedení vyžaduje dobrou koordinaci a velkou 

sílu horních končetin, břicha a zad. 

Provedení můžeme rozdělit do několika fází: 

Cat: 

Tato fáze slouží jako výchozí poloha. Kdy se čelně a pevně držíme horní hrany 

překážky a visíme na tažených pažích. Levá noha je skrčena přednožmo a chodidla se 

v oblasti bříšek prstů dotýkají překážky v úrovni pasu. Pravá noha je pokrčena pod 

tělem, ale taktéž se dotýká překážky. 

Vzepření: 

Tato fáze začíná současným přítahem paží k horní hraně a odtlačením nohou od 

překážky, Při dosažení úrovně horní hrany rameny je třeba ruce ze shybu překlopit do 

kliku na překážce a k tomu je zapotřebí švihnout vzhůru současně pravou (spodní) nohu 

čímž dojde k nadlehčení. Následně se odtlačíme do pozice vzporu na překážce. 

Zášvih: 

Ze vzporu na překážce následuje mírný předklon na napnutých pažích za 

současného dynamického zanožení pravé nohy do pozice vzpor dřepmo na překážce. 

Klíčové body techniky: 

Pevný úchop, pozice DK, přítah, zdvih kolene, předklon, klik, zanožení 
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Obrázek 26 - Climb up, zdroj: vlastní 

5.5.1 Průpravná cvičení 

Tabulka 23 - Nácvik výchozí pozice cat-hang 

Úkol cvičení: Zavěsit se za horní hranu překážky prsty včetně palců na natažených pažích. 
Špička levé nohy se dotýká zdi v úrovni pasu, pravá noha je pokrčena pod tělem a taktéž se 
dotýká špičkou překážky. 
ZAMEŘTE SE NA PEVNÝ ÚCHOP A STABILNÍ POZICI DK! 

 
Obrázek 27 - Nácvik výchozí pozice cat-hang (clim-up), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: "palce za hranu"; "natažený ruce"; "noha do pasu"  

Sebekontrola: DK nezkozávají, "odpočinková" stabilní pozice 

Kontrola partnera: Nohy nesjíždějí, palce jsou za hranou, ruce jsou propnuté. 
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Tabulka 24 - Nácvik odtlačení od překážky 

Úkol cvičení: V catu odtláčet boky od překážky  
ZAMEŘTE SE NA PEVNÝ ÚCHOP, POZICI DK A TLAK DO PŘEKÁŽKY 

                 
Obrázek 28 - Nácvik odtlačení od překážky (clim-up), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: "odtlačte se směrem od překážky" 

Sebekontrola: DK nesklouzávají, stabilní pozice ve visu i v odtlačení. 

Kontrola partnera: nohy nesjíždějí, palce jsou za hranou, ruce jsou propnuté, plynulé 
provedení. 

 

Tabulka 25 - Nácvik přítahu 

Úkol cvičení: V catu přítah k hraně překážky  
ZAMEŘTE SE NA PEVNÝ ÚCHOP, POZICI DK A SHYB K HRANĚ. 

 
Obrázek 29 - Nácvik přítahu (clim-up), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: "přítah" "chodila na stejném místě" 

Sebekontrola: DK nezklouzávají,  stabilní pozice ve visu i v přítahu 

Kontrola partnera: Nohy nesklouzávají, palce jsou za hranou, ruce jsou propnuté, plynulé 
provedení přítahu co nejblíže k hraně překážky. 
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Tabulka 26 - Nácvik dynamického zdvihu kolene 

Úkol cvičení: V catu, levá skrčená noha se opírá o stěnu před tělem v úrovni pasu, pravá 
(spodní noha) se dotýká země a jejím odrazem následuje zdvih kolene před tělo. Následně zpět 
do výchozí pozice. Trup vzpříma. 
ZAMEŘTE SE NA PEVNÝ ÚCHOP, TLAK LEVOU NOHOU DO PŘEKÁŽKY A 
DYNAMICKÉHO ZDVIHU KOLENE 

 
Obrázek 30 - Nácvik dynamického zdvihu kolene (clim-up), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: “odraz, ostré koleno nahoru!”, “ramena vzepři vzhůru” 

Sebekontrola: Levá noha nesklouzává, pevný úchop, dynamický odraz vzhůru, stabilní a 
plynulé provedení. 

Kontrola partnera: noha nesjíždí z překážky, palce jsou za hranou, ruce jsou mírně pokrčené 
až propnuté, dynamický zdvih kolene před tělo, trup vzpříma.  

Variace: 1. Spodní noha není na zemi, ale dotýká se překážky mírné pokrčena pod 
tělem 

 
Tabulka 27 - Nácvik zášvihu 

Úkol cvičení: Vzpor stojmo, váha je na levé noze (ruce na překážce, nohy na zemi; špičky se 
dotýkají překážky): Zášvih pravou do vzporu dřepmo na překážku 
ZAMEŘTE SE NA ZÁŠVIH, BOKY CO NEJVÝŠE A NA NATAŽENÉ PAŽE! 

 
Obrázek 31 - Nácvik zášvihu (clim-up), zdroj: vlastní 

Slovní doprovod: "zanož co nejvýše" "mírný předklon" 

Sebekontrola: plynulý přechod ze vzporu stoje na zemi, zašvihnutí do vzporu dřepmo na 
překážce. 

Kontrola partnera: zašvihnutím boky vzhůru, mírný předklon do vzporu dřepmo na překážce. 

Variace: 1. Samostatný zášvih - Pouze do stoje na rukou s pokrčenými pažemi na překážce. 2. 
Zášvih bez opory země (ze vzporu na překážce) 
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6 DISKUZE 

Jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, parkour je opravdu mladá pohybová 

disciplína, která disponuje jen velmi malým počtem odborných či vědeckých materiálů 

(zdrojů). Nicméně současně nabízí i velké množství článků, videí či dokonce publikací 

neodborného charakteru, které jsou mnohdy sepsány dlouhodobými vyznavači této 

disciplíny, či dokonce samotnými zakladateli, a mohou tak obsahovat reálnější 

a přesnější informace o zkoumaném fenoménu oproti některým vědeckým pracím které 

byly vytvořeny externími výzkumníky  

Vzhledem k faktu, že jsem se věnoval parkouru již několik let před samotným 

zahájením výzkumu a jsem jeden z průkopníků v tomto sportu u nás, věřím, že jsem 

dokázal určit relevantní a objektivní zdroje, ze kterých jsem mohl čerpat pro svůj 

výzkum a následně tato data adekvátně zpracovat. 

Při hledání vhodných podkladů pro tento výzkum jsem narazil na několik 

vědeckých prací, které zmiňují parkourové techniky, avšak zejména diplomová práce od 

Bc. Jana Kučery, ve které určil a stručněji popsal základní parkourové techniky, jejich 

názvosloví a obecné metody nácviku, byla svým obsahem našemu výzkumu nejblíže a 

posloužila jako vhodný zdroj inspirace. V této práci požádal několik parkouristů o 

vyjmenování a popis základních technik a na základě shody jejich odpovědí určil ty 

nejvíce zmiňované jako základní.  

Další prací která velice ovlivnila tento výzkum je elektronický dokument „How 

to Start Parkour eBook by ParkourEdu“ od jednoho z předních Amerických trenérů 

parkouru Ryana Forda který v tomto dokumentu popsal deset pohybových kategorií 

charakteristických zejména pro parkour. 

Výsledky našeho výzkumu vychází tedy z určení základních technik parkouru a 

následně jejich zařazení do těchto deseti obecných pohybových kategorií. 

Je třeba zmínit, že ne všechny kategorie byly charakterizovány konkrétní 

technikou. Konkrétně kvadrupedy, brachiace a akrobacie. I tyto tři kategorie jsou též 

charakteristické pro parkour avšak je nezmiňovalo tolik lidí, aby zaujali místo mezi 

zbylými dovednostmi. Kvadrupedie je v práci od Kučery zmiňována pouze jako způsob 

rozcvičení či posilování. Dále určitým zástupcem brachiace může být již zmíněný 

planche tedy vzepření na hrazdě neboli musle-up občas milně označován jako climb up. 

Poslední kategorií bez zástupce je akrobacie, která je obecně považována za pokročilejší 
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směr kterým se můžeme v parkouru ubírat a proto nejspíše i zkušení parkouristé 

nezmiňují žádná salta jako základ pro parkour. Nicméně i přes to že tyto tři kategorie 

neměli své konkrétní zástupce stanoveny, nabízí se nám zde prostor do budoucna. 

Někteří autoři či lidé praktikující tuto disciplínu se nezabývají většími detaily 

samotného provedení dovedností (způsob odrazu, úchop, načasování apod.), řeší pouze 

základní znaky definující dovednosti (např. skok z  „A“ do „B“).  

Vzhledem ke hlubšímu smyslu této práce, která má sloužit zejména jako 

demonstrace či „ukázka“ propojení sportovního (vykonostního) tréninku, s tréninkem 

parkourovým a zejména seznámení nezkušených trenérů s „postupným učením“ a 

„učením po částech“ byla vždy konkrétní technika izolována (rozdělena) do několika 

fází (klíčových momentů) jako tomu bývá zvykem u výkonově orientovaných sportů 

(atletika, gymnastika, plavání, lyžování, apod.), byl definován jejich účel (smysl) a 

zmíněny důležité detaily techniky. Tak, aby v případě, kdy se začátečníkům nebude 

dařit plnit pohybový úkol v celku, mohly uchýlit k nácviku po částech. Tedy k nácviku 

v nejjednodušší možné formě. 

V budoucnu bych se rád k tomuto tématu vrátil, a pokračoval v ještě hlubším 

zkoumání dovedností spojených s parkourem. Jako vhodné způsoby získávání dat při 

výzkumu se nabízí metody, jako jsou: dynamické metody (akcelerometry), kinematická 

analýza, stroboskopické metody, Goniografické apod.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla deskripce vybraných technik v parkouru a vytvoření 

souboru průpravných cvičení na základě longitiduálního pozorování, analýzy dokumentů 

a vlastních zkušeností. 

Výsledkem tohoto výzkumu je podrobný popis, fotografické znázornění a vytvoření 

celkem dvaceti pěti tabulek obsahujících podrobné informace k průpravným cvičení, u celkem 

pěti specifických dovedností, z nichž čtyři jsou považovány za základní techniky v daných 

(vybraných) pohybových kategoriích, které jsou specifické zejména pro parkour (Skoky – 

precision jump, Přeskoky - speedstep, Běhy po zdi - tic-tac,, Lezení - climb-up) a jednou 

odrazovou technikou (split-foot), která se jeví jako nejvhodnější způsob odrazu u některých 

pokročilejších dovedností („skrčka“, kong vautl, atd.), která je začátečníky často opomíjena, 

protože není dostatečně zdůrazněna a některé zdroje ji ani neuvádí. Dovednostmi využívající 

split-foot se nezaobíráme, protože jsou nad rámec této práce, avšak hlavním záměrem 

zařazení této techniky mezi zbylé, je zejména rozšíření povědomí o této technice a vytvoření 

prostoru pro další zkoumání. 

Vhodným prostorem pro další zkoumání může být zbylých šest pohybových kategorii 

(Kvadrupedy, Doskoky, Pády, Rovnováha, Brachiace, Akrobacie), které jsou zmíněny 

v teoretické a metodologické části této práce, avšak nejsou blíže specifikovány konkrétními 

základními technikami. Další alternativou může být rozšíření již popsaných základních 

technik v této práci o jejich další variace či deskripce nových pokročilejších technik. 

  



60 
 

LITERATURA 

Angel, J. (2016). Breaking the Jump: The Secret Story of Parkour's High Flying Rebellion. 
Aurum Press. 

Atkinson, M. (2009). Parkour, Anarcho- Environmentalism, and Poiesis. 

Baláž, J. (2005). Vybrané kapitoly z biomechaniky I (2. vyd.. vyd.). Bratislava: Peter Mačura 
– PEEM. 

Belle, D. (2009). Parkour. INTERVISTA. 

Břežinová, H. (2015). Teamgym - Metodický nácvik skoků z malé trampolíny. Bakalářská 
práce, Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta tělesné kultury, Olomouc. 

Dovalil, J., Choutka, M., Svoboda, B., Hošek, V., Perič, T., Potměšil, J., a další. (2012). 
Výkon a trénink ve sportu (4. vyd.. vyd.). Olympia a. s. 

Edwardes, D. (2009b). Parkour. New York: Crabtree Publishing. 

Edwardes, D. (b. r.). parkourgenerations. Získáno 19. 7 2017, z Parkour Training: No Secrets: 
http://parkourgenerations.com/no-secrets/ 

Edwardes, D. (2009a). The parkour and freerunning handbook (ilustrované vydání. vyd.). 
Virgin books. 

Ford, R. (2016). How to Start Parkour eBook by ParkourEdu. Colorado: ParkourEDU. 

Ford, R., & Musholt, B. (2016). Parkour strenght training. BPM Rx, Inc. 

Foucan, S. (2008). Freerunning: find your way. Michael O'Mara Books Limited. 

Greenberg, E. (2017). How Parkour Coaches Learn to Coach: An Exploration of Parkour 

Coach Learning and Development . MASTER’S THESIS , School of Human Kinetics 
University of Ottawa, Faculty of health sciences, Ottawa. 

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. 

Henry, M. (2017). Parkour Roadmap. MASCOT BOOKS. 

Hybner, M., Taran, T., & Zonyga, T. (2017). Parkour a freerunning. Grada Publishing a.s. 

Choutka, M., & Dovalil, J. (1991). Sportovní trénink (2. vyd.. vyd.). Praha: Olympia a. s. 

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada Publishing a.s. 

Kelley, R. (2010). wholehealthsource.blogspot.cz. Získáno 5. 7 2017, z Parkour Visions 
Summit and Talk.: http://wholehealthsource.blogspot.com/2010/07/parkour-visions-summit-
and-talk.html?showComment=1280382474425#c6786410454826098588 

Kolář, D. (2016). Parkour a jeho trénink v ČR. Bakalářská práce, Vysoká škole tělesné 
výchovy a sportu, Palestra s.r.o, Praha. 

Krištofič, J. (2014). Gymnastické posilování – motoricko-funkční příprava. Praha: : FTVS 
UK. 

Krištofič, J. (2008). Nářaďová gymnastika (1. vyd.). Česká obec sokolská. 

Kučera, J. (2016). Tréninkové programy v parkouru. Diplomová Práce, MASARYKOVA 
UNIVERZITA, Fakulta sportovních studií , Brno. 

Lehnert, M., Kudláček, M., Háp, P., Bělka, j., Neuls, F., Ješina, O., a další. (2014). V 
Sportovní trénink. Univerzita Palackého v Olomouci. 



61 
 

Matthews, M. J., Yusuf, M., Doyle, C., & Thompson, C. (2016). Quadrupedal movement 
training improves markers of cognition. 

Perič, T., & Dovalil, J. (2010). Sportovní trénink. Praha: Vydavetelství Grada Publishing, a. s. 

Raffel, O. (2015). Terénní výzkum parkourové subkultury . Bakalářská práce, Západočeská 
univerzita v Plzni , Plzeň. 

Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociáních výzkumů. Grada Publishing, a.s. 

Rendao, A. (10. 2 2011). Amosrendao. Získáno 9. 8 2017, z The Art of Falling: When gravity 
uses a concrete wall to throw you: www.amosrendao.com/written-work/2014/2/5/the-art-of-
falling-when-gravity-uses-a-concrete-wall-to-throw-you 

Shieff, T., & Belle, D. ( 2014). Youtube. Získáno 20. 7 2017, z FULL David Belle Interview - 
The founder of Parkour and star of District B13: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXVvjtG2H8c&t=83s 

Šafář, M., & Hřebíčková, H. (2014). V Vybrané kapitoly z mentálního tréninku. Univerzita 
Palackého v Olomouci,. 

Šopková, J., Formánková, S., & Frömel, K. (2001). Programované učební postupy v 

akrobacii (2. upr. vyd.. vyd.). Univerzita Palackého v Olomouci. 

Wheaton, B. (2004). Understanding Lifestyle Sport: Consumption, Identity and Difference. 
Routledge. 

Wikipedia. (25. 5 2006). Získáno 14. 8 2017, z Yamakasi: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Yamakasi 

Wikipedia. (2013). Získáno 22. 7 2017, z Georges Hébert: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_H%C3%A9bert&oldid=560671612 

Wikipedia. (2017). Získáno 1. 8 2017, z Altruismus: https://cs.wikipedia.org/wiki/Altruismus 

Witfeld, J., Pach, A., & Gerling, I. E. (2013). The Ultimate Parkour & Freerunning Book: 

Discover your possibilities. Meyer & Meyer Verlag. 

Zítko, M. (2005). Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV. 

 

 
 



62 
 

PŘÍLOHY 

Seznam obrázků: 

Obrázek 1 - Kong vault s využitím splitfootu ......................................................................... 37 

Obrázek 2 - Nácvik správného rytmu kroků a pohybu těžiště (splitfoot) ............................... 37 

Obrázek 3 - Nácvik správného rytmu náskoku a pohybu těžiště (splitfoot) ........................... 38 

Obrázek 4 - Nácvik odrazové pozice (splitfoot) ..................................................................... 38 

Obrázek 5 - Nácvik správného provedení odrazu (splitfoot) .................................................. 39 

Obrázek 6 - Nácvik správného rytmu náskoku a pohybu paží v celku (splitfoot) .................. 39 

Obrázek 7 - Precision jump ..................................................................................................... 40 

Obrázek 8 - Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu (precision jump) .................. 41 

Obrázek 9 - Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu (precision jump) .................. 41 

Obrázek 10 - Nácvik správného švihu paží (precision jump) ................................................. 42 

Obrázek 11 - Nácvik zdvihu kolen (precision jump) .............................................................. 42 

Obrázek 12 - Nácvik rovnovážné polohy při doskoku (precision jump) ................................ 43 

Obrázek 13 - Nácvik doskoku (precision jump) ..................................................................... 43 

Obrázek 14 - Nácvik správné polohy v průběhu letové fáze (precision jump)....................... 44 

Obrázek 15 - Speedstep .......................................................................................................... 46 

Obrázek 16 - Nácvik správné polohy v podporu (Speedstep) ................................................ 46 

Obrázek 17 - Nácvik správného provedení fáze podporu (Speedstep) ................................... 47 

Obrázek 18 - Nácvik správného odrazu do fáze podpory (Speedstep) ................................... 47 

Obrázek 19 - Nácvik celku ze vzporu na překážce (Speedstep) ............................................. 48 

Obrázek 20 - Tic-tac ............................................................................................................... 50 

Obrázek 21 - Nácvik odtlačení (odrazu) od překážky (tic-tac) ............................................... 50 

Obrázek 23 - Nácvik odtlačení (odrazu) od překážky s vyznačením míst odrazu (tic-tac) .... 50 

Obrázek 24 - Nácvik pohybu paží (tic-tac) ............................................................................. 51 

Obrázek 25 - Nácvik zdvihu kolene (tic-tac) .......................................................................... 51 

Obrázek 26 - Nácvik z dvihu kolene v „reálnějších podmínkách“ (tic-tac) ........................... 52 

Obrázek 27 - Climb up ............................................................................................................ 54 

Obrázek 28 - Nácvik výchozí pozice cat-hang (clim-up) ....................................................... 54 

Obrázek 29 - Nácvik odtlačení od překážky (clim-up) ........................................................... 55 

Obrázek 30 - Nácvik přítahu (clim-up) ................................................................................... 55 

Obrázek 31 - Nácvik dynamického zdvihu kolene (clim-up) ................................................. 56 

Obrázek 32 - Nácvik zášvihu (clim-up) .................................................................................. 56 

 
  



63 
 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1- Dosazení technik do pohybových kategorií ......................................................... 34 

Tabulka 2 – Vysvětlivky ......................................................................................................... 34 

Tabulka 3 - Nácvik rytmu kroků a pohybu těžiště .................................................................. 37 

Tabulka 4 - Nácvik rytmu náskoku a pohybu těžiště .............................................................. 38 

Tabulka 5 - nácvik odrazové pozice ....................................................................................... 38 

Tabulka 6 - Nácvik správného provedení odrazu ................................................................... 39 

Tabulka 7 - Nácvik správného rytmu náskoku a pohybu paží v celku ................................... 39 

Tabulka 8 - Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu .............................................. 41 

Tabulka 9 - Nácvik správného pohybového stereotypu odrazu .............................................. 41 

Tabulka 10 - Nácvik správného švihu paží ............................................................................. 42 

Tabulka 11 - Nácvik zdvihu kolen .......................................................................................... 42 

Tabulka 12 - Nácvik rovnovážné polohy při doskoku ............................................................ 43 

Tabulka 13 - Nácvik doskoku ................................................................................................. 43 

Tabulka 14 - Nácvik správné polohy v průběhu letové fáze .................................................. 44 

Tabulka 15 - Nácvik správné polohy v podporu ..................................................................... 46 

Tabulka 16 - Nácvik správného provedení fáze podporu ....................................................... 47 

Tabulka 17 - Nácvik správného odrazu do fáze podpory ....................................................... 47 

Tabulka 18 - Nácvik celku ze vzporu na překážce ................................................................. 48 

Tabulka 19 - odtlačení (odraz) od překážky ........................................................................... 50 

Tabulka 20 - Nácvik pohybu paží ........................................................................................... 51 

Tabulka 21 - Nácvik zdvihu kolene ........................................................................................ 51 

Tabulka 22 - Nácvik z dvihu kolene v „reálnějších podmínkách“ ......................................... 52 

Tabulka 23 - Nácvik výchozí pozice cat-hang ........................................................................ 54 

Tabulka 24 - Nácvik odtlačení od překážky ........................................................................... 55 

Tabulka 25 - Nácvik přítahu ................................................................................................... 55 

Tabulka 26 - Nácvik dynamického zdvihu kolene.................................................................. 56 

Tabulka 27 - Nácvik zášvihu .................................................................................................. 56 

 


