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Několik slov úvodem 
 

Podnětem ke vzniku této příručky byla snaha usnadnit práci stavitelům 
parkurů. Je určena především pro ty, kteří staví parkury nižších stupňů a se 
svojí praxí teprve začínají. Uvádím zde důležité zásady z pravidel, které musí 
stavitel respektovat. Zařadil jsem též tabulky a grafy, jež jsou všeobecně 
známé, ale v této příručce mohou být vždy po ruce. Také zde uvádím několik 
rad z praxe, poznatků ze zahraniční literatury i parkurů, které jsem viděl. 
Využívám též postřehů a zkušeností svých kolegů.  
 

Díky patří především panu Hansi Sattllerovi, významnému německému 
staviteli, s nímž udržujeme velmi dobré vztahy. Pracuje nejen jako stavitel, ale 
i jako lektor vzdělávacího střediska v Cáchách. Ochotně se nám věnuje při 
všech návštěvách i seminářích. Díky němu víme i my o nových trendech 
v oblasti stavby parkurů a máme k dispozici některé vzdělávací materiály, 
které jsme v této příručce použili. 
 

Chtěl bych zdůraznit, že dobrým stavitelem může být pouze ten, kdo byl 
aktivním jezdcem (není podmínkou špičkovým), v ideálním případě později 
trenérem. Často tedy při tréninku stavěl a ví tedy oč jde. V sousedním 
Německu například platí skutečnost, že stavitel může stavět pouze  úroveň 
parkuru, které sám v sedle koně dosáhl.  Skutečně dobrý stavitel musí mít i 
notnou dávku jakéhosi koňařského citu, který dovede v dané situaci a 
konkrétním případě uplatnit. Musí mít i estetické cítění, neboť parkur by měl 
být příjemný pro koně, ale i hezký pro diváky. 
             

Stavba parkurů je jakousi vášní, která se projeví vždy se začátkem 
příprav a neustoupí dokud parkur není hotov. Dobrý stavitel tyto zvláštní pocity 
prožívá a dá mi jistě za pravdu. 
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Povinnosti stavitele parkuru /SP/ 
 
 Tyto jsou přesně specifikovány v pravidlech jezdeckého sportu a 
v různých metodických dopisech dříve vydaných. V této příručce bych chtěl 
vyjmenovat pouze několik hlavních zásad s ohledem na současnou situaci. 
Funkce autora a stavitele parkuru je nyní u nás téměř totožná. Autor tedy 
zodpovídá za realizaci svého návrhu a budeme tedy nadále hovořit o jedné 
osobě, staviteli parkuru.  
 Všeobecně lze říci, že jeho úkolem je vytvoření optimálních podmínek pro 
dosažení požadovaných sportovních výkonů, jak jezdců tak koní. Toho lze 
dosáhnout za předpokladu, že soutěže budou v podstatě sloužit jako prověrka 
jeho správnosti. Hlavním úkolem SP je tedy vytvořit takové soutěže, aby 
danému požadavku po všech stránkách vyhovovaly.  
 Vzhledem k tomu, že v současné době se SP jen omezeně zúčastňuje 
stádia příprav závodů, (skladbu soutěží prakticky neovlivňuje) má na přípravu 
poměrně málo času. 
 
Doporučení: Na tomto místě bych se rád zmínil o jedné důležité věci. Je 
dobré, uzavře-li pořadatel závodů dohodu se stavitelem parkuru na delší 
období. Ten s ním pak může spolupracovat na vytváření propozic. Výsledkem 
by měl být zajímavější, výchovný a časově i technicky méně náročný průběh 
vlastního konkuru.  
 
Úkoly stavitele: 

 
- během závodů musí být dobrý stavitel tím, kdo se stará o zdárný průběh 

všeho, co se děje na kolbišti (včetně poučení personálu). Měl by 
korektním skokovým materiálem vybavit i pracoviště. Tradiční oxer a 
kolmý skok mi připadá málo, a proto vždy doporučuji ještě minimálně 
jeden skok, kde si jezdci mohou nechat stavět oblíbený „křížek“. 

- vypracuje plánek parkuru se všemi technickými údaji, vyžaduje-li to 
charakter soutěže, vypracuje i protokol o stavbě, rovněž se všemi 
náležitostmi 

- při předávání parkuru respektuje připomínky technického delegáta, 
případně hlavního rozhodčího 

- být ve spojení s věží rozhodčích a ostatními funkcionáři, což dnes v době 
mobilních telefonů by neměl být problém 
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Všeobecné zásady a hlavní cíle stavby parkuru 
 

• Pro jezdce a koně vytvořit zajímavou a plynulou trať s pěknými a 
estetickými překážkami k podpoření pravidelného cvalu.  

• Vytvořit vzrušující a atraktivní sport pro diváky. Velmi početně obsazené 
soutěže se snažit urychlit vhodně umístěnou startovní a cílovou linií. 
Využít plochy kolbiště a rozmístění překážek s ohledem na umístění 
tribun a míst, odkud jsou sledovány diváky.  

• Podpořit zejména rozvoj mladých jezdců a koní v základních a středních 
soutěžích ve smyslu a cítění pravidelného cvalu.  

• Pomáhat mladým jezdcům a koním získávat kladné zkušenosti a 
sebedůvěru. Vyhnout se kopírování výjimečných a těžkých parkuru pro 
základní třídu koní a jezdců. V takových soutěžích k rozlišení úrovně koní 
jsou již prvky na hranici „akrobacie“ a co to znamená v soutěži pro 
začátečníky si lze snadno domyslet. 

• Uvažovat o typu soutěže. Klasické soutěže musí obsahovat korektní 
nájezdy a délka dráhy  nesmí nutit jezdce a koně k nesmyslné rychlosti, 
protože čas by měl rozhodovat až v rozeskakování. Naopak soutěže na 
čas musí svou  trasou nabízet možnosti pro dosažení co nejkratšího času, 
tak aby  lépe připravené dvojice měli  možnost riskantnějších nájezdů a 
lze využívat i alternativních překážek 

• Stavitel musí hledat harmonii ve vyrovnání různých hledisek jako je 
obratnost, cvalové předvedení, skokové schopnosti, kondice atd. Musí se 
vyhnout jednostrannému přehánění při stavbě parkuru..  

• Stavitel musí dále hledat pestrost a rozmanitost, vyhýbat se problémům 
a riskantním pasážím, aby nedocházelo k nehodám. Musí hledat snadno 
řešitelné varianty. Majitelé koní chtějí vidět své svěřence skákat, nikoliv 
padat. Jedině jestli jsou na to koně a jezdci připraveni, je možno použít 
jiné vzdálenosti než pravidelné. To se ale týká především mistrovských 
soutěží a velkých cen a je k tomu třeba velká zkušenost stavitele.  

 
Všeobecně o stavbě parkuru 
 
 Jak již bylo řečeno, existuje celá řada faktorů, které ovlivňují stavbu 
parkuru a jejich obtížnost. Povětrnostním podmínkám a  terénu (podkladu) se 
musí stavitel umět přizpůsobit.  
 
 Aby správně zvolil stupeň technické obtížnosti daného parkůru musí mít 
na zřeteli čtyři zásadní faktory, které parkůr vytvářejí a navzájem se prolínají. 
 
Jsou to: 
 

a) Volba trasy (dráhy) – geometrie linií parkůru. 
 

b) Volba profilů a překážkového materiálu (optika překážek). 
 
c) Rozmístění překážek po trase parkůru (distance mezi překážkami). 
 
d) Volba rozměru překážek. 
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Stavitel musí mít prostorovou představivost, aby byl schopen přenést svojí 
představu o soutěži do návrhu (čili kreslení od ruky). Tím vlastně začíná 
jeho práce. Srozumitelně řečeno musí do návrhu plánku parkůru zakreslit 
svoji představu o trase, tak aby splňovala požadavky stupně výcviku dané 
skupiny koní či jezdců, pro kterou soutěž staví (délka, počet změn směru, 
velikost obratů). Do ní pak (podle stejných zásad) rozmístnit předepsaný 
počet překážek, s ohledem na jejich umístění po trase a vzhledem 
k obtížnosti soutěže zvolit vhodné profily, konstrukci skoků a jejich 
rozměry. 
 
 To znamená konkrétně v parkůrech pro mladé koně dodržovat 
dostatečnou délku nájezdu (4-5 cval. skoků) na venkovních kolbištích. 
Korektní průjezdy mezi skoky. Linii parkůru volit pro začínající koně tak, aby 
měla 2-3 změny směru, prostorné obraty, překážky umístit více cvalových 
skoků za obratem. Koně by se měli v kov soutěži uklidnit a získat důvěru ke 
skákání nikoli naopak.  
 

 
 
Pokud jde o druhý ukazatel, je dobré dodržovat několik dobrých zásad. 

Například pro koně začátečníky nezařazovat do překážek pevné prvky a 
reklamní desky, prostě vše, co je tak trochu straší. Tyto prvky lze zařazovat až 
později v sezóně a pokud možno ke konci parkuru směrem ke koním. U 
kombinací dbát na to, aby poslední prvek byl jednodušší a vzdušnější (co se 
týká použitého materiálu), protože tak koním usnadníme  výjezd z kombinace.  

 
Charakter linie spolu s rozmístěním překážek je hlavním ukazatelem toho, 

jaký smysl a výcvikový cíl má daný parkůr mít. Soutěže klasické by měli 
obsahovat mírnou linii trasy s počtem a velikostí obratů přiměřeným dané 
soutěži. Technické pasáže (distance na předepsaný počet se musí střídat 
s jednotlivými skoky s delším nájezdem pro kontrolu pravidelného cvalu). Linie 
by měli být symetrické (stejný počet obratů a přibližný počet skoků na obě 
ruce). Vzhledem k výcvikovému stupni kategorie, pro kterou je parkůr určen 
lze zařazovat i distance na obloucích. Čím je úhel ostřejší a vzdálenost mezi 
překážkami kratší, tím je absolvování takového zadání těžší. 

 
Pro mladé koně volíme proto distance delší, větší počet cval. skoků 

(8-10) a velmi mírné zakřivení. 
 
Velmi často se setkáváme v rozpisech se soutěžemi, kde rozhodují vedle 

bodů i čas (A). Jejich charakter linie by měl být vlastně stejný jako u soutěží 
klasických na rozeskakování. Jezdcům by měla být dána možnost zkrátit si 
trasu např. na 2-3 obratech. Dále je možno umožnit variantu zkráceného 
nájezdu na některý skok (2-3) podjetím některých skoků na parkůru, či 
dekorativního prvku. Je dobré zařadit i kratší distanci mezi skoky, kde jezdec 
může počtem cvalových skoků získat čas, např. 25m, kde místo 6 cval. skoků 
udělá  5. Stejný charakter by mělo mít i rozeskakování u klasických soutěží, či 
druhá fáze ve dvoufázovém skákání. Zde musí být zaručen výběrový charakter 
soutěže založený na principu dosažení co nejkratšího času. Musí poskytovat 
zkrácení či prodloužení distance a kratší nebo delší variantu nájezdu na 
samostatný skok. 
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Rychlostní soutěže podle tabulky C jsou typické větším počtem obratů, 
poněkud složitější linií dráhy. Nesmíme zapomínat na to, abychom jezdcům 
vždy dali možnost volby a neupustili je k příliš riskantním nájezdům. 
Rozmístění překážek provést tak, aby šanci měli koně sice pomalejší, ale lépe 
proježdění. Ti mohou zvolit riskantnější variantu nájezdu a ušetřit tak čas. 
Technické úkoly. Které před dvojici jezdec a kůň stavíme, vyházejí z geometrie 
linií mezi překážkami a jsou využívány v tréninku vlastně od počátku výcviku. 
Dvě překážky na rovné čáře na předepsaný počet cvalových skoků, či na velmi 
mírném oblouku nebo po projetí mírného obratu by neměl být problém 
(samozřejmě při dodržení správných parametrů) dodržovat rytmus a plynulost 
cvalu. Složité to začíná být při zkracování obratů spolu se snižováním počtu 
takových kombinací klade na dvojici zvýšené nároky při drezurní práci a 
potvrzuje starou známou poučku, že dobrý a rytmický cval je potřebný ve 
správně projetém obratu.  

 
Pro stavitele parkůru je to cesta, jak postupně zvyšovat nároky soutěží. 

Samozřejmě vždy musí korespondovat se stupněm výcviku kategorie, pro 
kterou danou soutěž staví. Jen tak lze odhalit kvalitní přípravu dvojice, včetně 
drezurní práce, nebo odhalit nedostatky.  

 
Každý stavitel by měl mít na paměti, že i přesto, co se dá na našich 

kolbištích vidět, je každý parkůr vzdělávacím krokem koně a jezdce. 
 
 
 
Čtvrtý ukazatel, rozměry překážek, je sice vtěsnán do tabulek v pravidlech 

jezdeckého sportu včetně povolených tolerancí, přesto je to velmi diskutované 
téma. Zejména proto, jakou míru tolerance zvolit pro danou konkrétní soutěž 
(s přihlédnutím ke všem již jmenovaným faktorům).  

  
 
Tabulka č.1: Rozměrů skoků, počtu překážek a předepsané rychlosti pro jednotlivé 

stupně soutěží v halách i na otevřených kolbištích pro koně : 
                                  

 
Pozn.: V příloze jsou uvedeny technické podmínky stavby parkuru skokových soutěží 
pro pony v halách i na otevřených kolbištích. 
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Filozofie stavby parkuru 
Celá tato problematika by se dala nazvat souhrnně filosofií stavby parkuru. 

Každá soutěž by měla mít svoji myšlenku (filosofii). Ta se odvíjí od jejího 
charakteru. Klasická soutěž je obtížná v závislosti na kategorii koní či jezdců, 
pro kterou je postavena. Soutěže na čas rovněž, zde by však měl stavitel mít 
na zřeteli i dodržení tzv. klasické  varianty absolvování skoku a ne jezdce nutit 
do riskantních pasáží. Prostě ponechat možnost volby(viz Obr.č.1).  

 
K tomu přistupuje i volba konstrukce překážek, především průčelí skoku. 

Jsou průčelí, která kůň skáče velmi ochotně, ne však tak pozorně a naopak ta, 
která pozornost koně zvyšují . Mezi tato patří různé podskokové prvky, ale i 
jakákoliv šikmá plocha ve skoku, např. šikmo umístěné bariéry v průčelí. 
Pokud jde o nepříliš typické skoky (úzké branky, hůře viditelné barevné 
kombinace atd.), je nepsaným zákonem počet maximálně dvou takový skoků  
a to ve vyšších soutěžích. Rozhodně je nestavět v soutěžích pro mladé koně.  

 
Závěrem této kapitoly by se dalo říci, že pro stavitele je vždy snadnější úkol 

tvoří-li parkur pro co nejvíce vyspecifikovanou skupinu koní či jezdců. 
 
 
Obrázek č.1: Ukázka možnosti varianty ve volbě dráhy při soutěži na čas. 

 
 

Filozofie stavby v halách 
 
V posledních letech se i u nás nechá hovořit částečně o halové sezóně. 

Základní pravidla stavby jsou v podstatě stejná, jako na venkovních kolbištích.  
V menších halách a v soutěžích, zejména pro mladé koně, je možno v zájmu 
plynulosti a zachování dobrého cvalu, skákat jednu až dvě překážky dvakrát a 
to samozřejmě vždy z různé strany. Nejvhodnější jsou stacionáty, které mají 
jednoduchou konstrukci (pokud jde o použitý materiál). Tyto musí být 
zařazeny do kursu tak, aby personál měl možnost v případě chyby rychlé 
opravy (např. č.2 a 7, nebo číslo 3 a 8).  
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Dále je nutno dodržet vždy tzv. „pravidlo 12 m od stěny“. To znamená, že 

jakýkoliv skok ze strany odskoku či doskoku musí být umístěn min. 12 m od 
stěny haly a dále je důležité vědět, že v halách, jejichž šířka je menší než 30m, 
se nedoporučuje stavět skok kolmo na krátké stěně. Nájezd i doskok je příliš 
krátký a navíc překážka komplikuje možnost stavby dalších skoků po průjezdu 
obratem na krátké stěně (viz.Obr.č.2). 

 
Obrázek č.2 : „Pravidlo 12-ti metrů“ pro stavbu parkuru v halách. 

 
 
 

Závěrem lze říci, že je dobré, když si stavitelé občas sednou na koně a tak 
nejlépe zjistí, co a jak je možné či nemožné, především v souvislosti s trasou, 
postavit. To ostatně platí i pro stavbu parkuru  na venkovních kolbištích.  
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Základní principy pro návrh parkuru 

 
• Prostudujte si nejprve program a časový rozvrh. Je to důležité vodítko 

k tomu, do jakých změn se vůbec během vlastních závodů můžete 
pustit.  

• Seznamte se s materiálem, který máte k dispozici, udělejte si plán 
parkuru pro hlavní soutěž, udělejte si plán kombinací. Pak teprve 
zjistíte, zda můžete být při vlastní stavbě velkorysí, či spíše 
skromnější v důsledku dostatku či nedostatku materiálu.  

• Seznamte se s povrchem kolbiště a zjistěte si, jak je zajištěna 
možnost úpravy povrchu během závodů. Dále pak s hledištěm, 
prostorem pro sponzory a dalšími specifiky areálu. 

• Seznamte se s technickým personálem a vytvořte pracovní plán i pro 
ně (nebo postačí pokyny). 

• Zjistěte si  množství a úroveň startujících. 
• Pamatujte na diváky a vhodně rozmisťujte překážky po ploše kolbiště. 

Tyto by měly být působivé (i když jsou jen ze dvou či tří bariér) a 
přirozené. Máte-li možnost, buďte velkorysí při použití dekorativního 
materiálu. 

• Střídejte kolmé skoky se šířkovými, měňte druh materiálu, barvy a 
rozmístění překážek, pokud to okolnosti dovolí. Rovněž měňte počty 
cvalových skoků mezi překážkami.  

• Minimálně dvakrát měňte směr, v závislosti na obtížnost soutěže, 
pamatujte na průjezdy pro cválání, tak aby obraty i nájezdy byly vždy 
korektní.  

• Plány následujících soutěží lze vylepšovat či měnit vzhledem 
k okolnostem, které mohou nastat v průběhu předchozích soutěží. 

• Udržujte  kontakt se sborem rozhodčích tak, aby fungoval časový 
plán, či aby byl vždy znám  pro jezdce i diváky. 

             . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stavba parkurů  pro pony: 
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Úvodem: 
Skladba startovního pole v soutěžích dětí na pony je a vždy bude velmi různorodá. S ohledem na 
dosud nízké počty přihlášených není prakticky možné, aby pořadatelé oddělili skupiny závodníků 
například startujících prvním rokem a zkušenější. Rovněž vlastnosti a chopnosti poníků jsou i v 
rámci výškových kategorií diametrálně odlišné. Tyto skutečnosti jsou pro stavitele parkurů velmi 
zavazující a kladou vysoké nároky na jejich citlivý přístup. 
 
Rekapitulace současného stavu 
V roce 2012 došlo k zastavení poklesu počtu dětí věnujících se na pony skokovému ježdění. Došlo 
k značnému nárůstu počtu vypisovaných soutěží ve skocích pro pony a to i na závodištích, kde tyto 
dosud pořádány nebyly, což souvisí s tím, že v těchto regionech se začali věnovat nově výcviku dětí 
na pony. Jedná se o příznivý trend. Zkušenosti však ukázaly, že je důležité vypisovat soutěže 
základních stupňů obtížnosti. Tradičně vypisované soutěže LP a SP jsou pro nové účastníky 
mnohdy nepřekonatelné, zejména na ponících kategorie B. 
Kvalifikační soutěže Styl šampionátu svou obtížností v tomto úkolu sehrají důležitou úlohu. 
 
Specifika parkurů pony 
Zejména parkury do obtížnosti LP by měly být stavěny na jednoduchých liniích s co nejméně 
náročnou trasou i profily překážek. Kombinace by neměly být zařazovány v první polovině kursu a 
měly by být co nejméně obtížné, s kolmým skokem na začátku. Všechny skoky by měly v ponících 
vzbuzovat zájem, aby je s chutí skočili. V praxi to znamená, aby měly široké průčelí, nebyly 
barevně netypické a bariery měly umístěny až co nejblíže k zemi, popřípadě položené na zemi a 
mírně předsunuté. Velmi důležité je situování skoku tak, aby za ním byl volný prostor, nikoliv roh s 
poutači na ochoze, vlajkami a podobně. Prvky jako plůtky, bedny, mosty a jiné netypické výplně 
průčelí by měly v této obtížnosti být použity teprve na posledních skocích parkuru a to jen u 
kolmých skoků situovaných směrem „domů“ k ostatním koním. 
Tyto pořadavky na stavbu by měly být striktně dodrženy zejména na začátku sezony a první dny 
vícedenních závodů. Druhý a třetí den vícedenních závodů, zejména když si stavitel první den 
soutěží dvojice „rozeběhne“ a zjistí, že je vhodné přitvrdit, může u všech výše zmíněných 
parametrů obtížnost citlivě vystupňovat. 
U soutěží dětí platí mnohonásobně více pravidlo, že stavitel parkuru je velmi důležitým článkem 
výcvikového procesu. 
 
Soutěže „HANDYCAP“ 
Vypisování soutěží, ve kterých se utkávají společně jezdci na všech výškových kategoriích pony 
bylo v prvních letech zavedení oficiálních soutěží pony zamýšleno jako dočasné opatření. Ukázalo 
se však, že jen díky němu může absolvovat soutěže mnoho dětí na pony „S“ či „A“, jejichž 
samostatné oficiální soutěže bývají uspořádány pouze na mistrovstvích. Jako Handycap je tedy 
vypisována do stupně SP téměř téměř každá soutěž, která se u nás uskuteční a ještě dlouho to tak 
bude muset být..  
 
HANDYCAPY mají prohlídku parkuru před zahájením soutěže, kdy jsou kombinace a distance 
postavené většinou pro „S“, popřípadě „A“ (když nestartuje žádný „S“ poník) 
 
Po odjetí skupiny na pony nižší výškové kategorie se překážky zvednou a rozšíří se šířkové skoky o 
10cm a současně se prodlužují vzdálenosti v kombinacích a distancích. Lze kalkulovat, že délka 
cvalového skoku pony „S“ se pohybuje okolo 2,6-2,8metru, u pony „A“ 2,9-3,1m a pony B 3,1-
3,3m. Z těchto hodnot by měl stavitel parkuru vycházet jak u kombinací, tak u distancí minimálně s 
5 cvalovými skoky. Děti by měly mít kombinace a distance postavené tak, aby jim trenér při 
prohlídce parkuru mohl dát jednoznačný pokyn, jak je mají absolvovat. Nemělo by se stávat, že S a 
A pony běžně musí udělat v kombinacích o jeden dvalový skok více a to s rizikem chyby či 
zastavení. Jezdci na pony vyšších kategorií by měli být seznámeni s tím, o kolik technický personál 
prodloužil jak kombinace, tak distance, protože prohlídka parkuru pro ně již není otevírána a tudíž 
se nemohou seznámit sami s tím, co mají absolvovat a správně se rozhodnout, jak pojedou. Stejnou 
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chybou je, když pony „B“dělají v kombinacích „půlcvalové“ skoky a nebo chodí o jeden cvalový 
méně. 
 
Není správný výklad „tabulkových“ doporučených vzdálenosti v kombinacích pro všechny tři 
výškové kategorie tak, že kombinaci nechají pro všechny tři kategorie stejnou (neboť rozmezí se 
protíná) bez ohledu na to, zda je kombinace v distanci, po obratu, do kopce, s kopce, proti slunci, k 
opracovišti a podobně. 
 
Tímto stavem by dochází k obrovského prohřešku proti hlavnímu smyslu ježdění na pony a to 
naučit děti správně jezdit. Děti to velmi znejistí a navíc riskujeme zranění jejich i poníků. 
Pozorovatelé pak mohou konstatovat, jak se to ty děti řítí po parkuru, že to je otřes. A přitom je  na 
vině stavba parkuru. 
 
Ideální je, když stavitel parkuru vyznačí na plánku přesné vzdálenosti  pro všechny výškové 
kategorie jak u kombinací, tak u distancí a hlasatel na ně rovněž upozorní. 
 
Citlivý stavitel parkuru u soutěží „HANDYCAP“ nepoužije v soutěžích pony kombinaci v 
návaznosti na distanci na 5 cvalových skoků a méně ať už před nebo po ní,  
 
 
Účast pony v soutěžích pro velké koně:  
Pro pony sport je velmi důležité, aby pony měli možnost účasti v soutěžích velkých koní. Děti tak 
mohou startovat na závodištích s parametry mezinárodních závodů a tak to může být součástí 
přípravy na výjezdy do zahraničí. Na pony ale mohou v těchto soutěžích startovat i dospělí jezdci, 
kteří je zde mohou pro děti dobře připravovat či odstraňovat jejich problémy, které si odnesly ze 
startů s dětmi. Pravidla již pamatují na to, že takové dvojice jsou umístěny ve startovní listině na 
konci či na začátku a jsou pro ně zmenšeny vzdálenosti v kombinacích a distancích. Pokud toto 
pořadatel neprovede, je velmi nevhodné, aby ke startům pony došlo v soutěžích, ve kterých 
kombinace a distance jsou. Může to pony negativně poznamenat psychicky i fyzicky. 
 
 
 
 

 

Překážky 

 Důležitou kapitolou při stavbě parkuru jsou překážky. Ty musí být svým 
vzhledem a tvarem lákavé, různorodé a ladící mezi sebou i se svým okolím. 
Zde je prostor pro estetické cítění stavitele, aby z daného materiálu mnohdy 
„vykouzlil“ korektní parkur. 

 Překážky samotné i jejich prvky musí být postaveny tak, aby je bylo 
možno pobořit, Nesmí být shoditelné příliš lehce, tak aby spadly při 
sebemenším dotyku, a na druhé straně natolik těžké, aby zavinily pád koně. 

 Nesmí být nesportovní. Výška nesmí přesáhnout 1,70 m. (kromě skoku 
mohutnosti  „mini maxi“, bariérového skákání). Šířka šířkové překážky nesmí 
přesáhnout  2 m, s výjimkou trojbradlí, zde je max.povolená šířka 2,20 m. 
Toto pravidlo je nutné dodržet i v případě jednoho či více rozeskakování. 
S výjimkou soutěže ve skoku do dálky, nesmí šířka vodního příkupu 
přesáhnout 4,50 m včetně odskokového prvku.  
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 Než přistoupíte k vlastní stavbě parkuru, je dobré nějaký čas předem 
zkontrolovat překážkový materiál. Jednak, aby vybyl čas na případné opravy, a 
jednak, aby byly v pořádku technické parametry překážek. To znamená délka, 
průměr a váha bariér. 

 

Tabulka č.2: Doporučené parametry používaných závěsných prvků.  

 

 

Typ kolbiště Velikost plochy Délka bariéry /m/ Prům. bariéry 
/cm/ 

Otevřená kolbiště 

-malá 

-střední 

-velká 

3 

3,5 

3,5…4 

11,0….10,0 

10,5….9,5 

10,0….9,0 

Hala 

-malá 

-střední 

-velká 

3 

3…3,5 

3,5 

12,0….11,0 

11,0….10,0 

10,0….9,0 

 

 

 

 

 

 

Háky  

     Průměr háků musí být větší než je průměr barier a v obvodu musí 
odpovídat délce jedné třetiny obvodu bariéry tzn. hák nesmí bariéru sevřít. U 
těžších prvků překážky, jako jsou prkna, ploty, válce, branky, desky 
s reklamou apod., musí být háky otevřenější, či dokonce ploché (viz.Obrázek 
č.3)  

Obrázek č.3 : Používané typy a rozměry háků (skoková pravidla 2008/03) 
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 Bezpečností háky používáme na zadní bariéře šířkovýškových skoků (u 
tripllebaru i na prostření bariéře) minimálně na jedné straně, ve všech 
skokových soutěžích, včetně opracoviště. Osobně doporučuji používat na obou 
stranách. Jednak bezpečnostní hák svojí konstrukcí tvoří zadní bariéru 
nerovnou je-li použit jen na jedné straně a použití na obou stranách je i 
bezpečnější.  

Typy překážek 

● Skoky prvého typu - svislé – jsou ty, jejichž konstrukce se skládá 
z prvků, které jsou ve stejné svislé rovině na straně odskoku ( 
proutěnka, zídka, příkop, apod.).Prakticky pro stavitele platí, že svislý 
skok je takový, kde šířka prvků se vzájemně neliší frontálně o 20cm, 
nebo kde prvky, pokud jsou stejně široké, nepřesahují 50cm šířky 
(viz.Obr.č.4) 

V soutěžích stupně ZZ až Z  může být, dle uvážení stavitele parkurů a 
TD, použita na zemi u překážek odskoková bariéra, avšak max. do 
vzdálenosti 50 cm od paty překážky.  
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        Obrázek č.4 : Profily skoků- SVISLÉ 

 

 

 

 

● Skoky druhého typu – šířkové -oxery – oxerem rozumíme skok, který 
se skládá ze skoku svislého, za kterým je v určité vzdálenosti umístěn ve 
výši horního prvku, nebo o 10cm výše prvek shodný(nebo 
podobný).Takto vytvořený profil vyžaduje k překonání  výkon ve skoku 
jak do dálky, tak i do výšky (viz.Obr.č.5). 

Obrázek č.5 : Profily skoků – ŠÍŘKOVÉ (oxery) 
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● Skoky třetího typu- doublebary, triplebary a pyramidy- jde o šířko-
výškové typy skoku s progresivně stoupající výškou, které svou 
konstrukcí víceméně určují koni místo odskoku a nebývají většinou 
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zdrojem problémů (viz.Obr.č.6). Obrázky různých profilů těchto 
šířkových skoků jsou v příloze. 

Obrázek č.6 : Schéma skoků třetího typu 

Vodní příkop 

Nesmím zde zapomenout na vodní příkop. Je to taková šířková překážka, 
která není doplněna žádnou překážkou před ani za vodní hladinou. Pouze 
na odskokové straně může být k zemi připevněna bariéra, nebo jiný 
odskokový prvek (zídka, proutěnka). Ten nesmí být vyšší než 50 cm a 
nižší než 40 cm. Průčelí vodního příkopu, včetně květinové výzdoby, 
musí být nejméně o 30 % větší než vlastí šířka příkopu. Na otevřeném 
kolbišti min.350 cm mezi clonami. Šířka vodního příkopu pro jednotlivé 
soutěže je uvedena včetně odskokového prvku. Je-li dno příkopu 
z tvrdého materiálu, musí být pokryto např. rohožní nebo gumovou 
podložkou. Je-li použit jako základ pro překážku postavenou nad ním, 
nesmíme použít žádné ohraničení doskoku. Pouze svislá překážka 
maximální výšky 150 cm vysoká s libovolným počtem barier může být 
umístěna nad vodním příkopem. Je povinné použití bezpečnostních háků. 
Nesmí být umístěna více jak 2m od odskokové hrany překážky. Tato 
překážka je posuzována jako šířková překážka a nikoli jako vodní příkop. 
V tomto případě, když je voda v základu překážky nad ní postavené, lišta 
nebo jiný způsob určení hranice překážky není nezbytný.  

Pokud se lišta použije, bude považována pouze za vizuální pomůcku, a 
otisky přešlapu v tomto případě nebudou penalizovány, totéž platí, 
pokud bude laťka posunuta.  

Jestliže vodní příkop je použit před, pod nebo za překážkou (tzv. 
„Liverpool“), celková šířka překážky (včetně vody) nesmí přesáhnout 200 
cm. 

 Takovéto překážky nejsou rozhodovány jako vodní příkop, nýbrž jako 
šířkovýškové.  

 

         Obrázek č.7: Varianty vodního příkopu (zdroj :MD ing.B .Rotkovského) 
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Jako stavitelé parkuru nebo techničtí delegáti jste mnohdy postaveni 
před skutečnost rozhodnout o regulérnosti vodního příkupu. Ta je na 
některých kolbištích přinejmenším sporná. To je myslím také důvod, proč 
se nám v posledních sezónách z parkuru poněkud vytrácel. Jeho pracnost 
při stavbě zase zřejmě brání vzniku na nových kolbištích. Parametry a 
podmínky jsou přesně popsány v pravidlech. Při použití vodního příkopu 
v soutěži věnujte pozornost jeho regulérnosti. Sám jsem viděl pády 
vinou příliš strmé doskokové hrany, vinou špatně upevněné doskokové 
podložky. Slyšel jsem také o vystýlce jakýmsi červeným kobercem, který 
pustil barvu a vytvořil tak odpuzující louži „krve“. Takovým případům se 
rozhodně vyhněte, je lépe jej nezařazovat. Dnes jsou k dostání mobilní 
vodní příkopy, které můžeme v průběhu konkuru zařazovat na různá 
místa v kolbišti. Jejich zapuštění do terénu je velmi snadné (viz. Pravidla 
čl.210.1.). Jakousi náhradou mohou být tzv. bazény, jež jsou lehce 
přenosné. Při vhodné konstrukci skoku s bazénkem, poslouží i jako 
nácvik absolvování vodního příkopu. Doporučuji zařazovat do soutěží co 
nejvíce i když třeba jako alternativní skok.  

Úloha profilů překážek 

Různými profily skoků docílí stavitel různorodosti a pestrosti parkuru. 
Parkur pouze z bariér (někdy nazývaný „bidýlkový“) je chudý. Měl by 
obsahovat nějakou zeď, popř. bulfinch, viadukt (propusť), válce, ploty 
apod. Obrázky různých profilů jsou obsaženy v příloze. Nechci ovlivňovat 
vkus stavitelů, jen bych rád připomenul, že konstrukce překážky musí 
být bezpečná. Použijeme-li pevného prvku, měl by být pouze do 2/3 
výšky překážky, další třetina musí být shoditelná (pro zeď 120 cm platí, 
že od 80 cm musí být shoditelné nástavce). Na zadní straně dvojbradlí, 
oxerů a tripelbarů musí být vždy jen jedna bariéra. Někteří stavitelé 
dávají přednost lehčím – vzdušnější konstrukcím, ale i zde je nutné, aby 
průčelí bylo vždy zřetelné, a aby nutilo koně ke skoku. 

         

 

Základní pravidla pro stavbu jednotlivých překážek a kombinací: 
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● ve skokových soutěžích nižších stupňů je důležité, aby překážky 
působily uzavřeně a vyjadřovaly jasný kurz 

● ze zásady vyzývavé 

● hezky kompaktní 

●  postavené na dobrém povrchu 

● podporující koně ve skákání 

● musí dodržovat stupně výkonnosti dle pravidel 
Důležitá je tzv. Základní linie překážky. Je to pomyslná linie na zemi před skokem, 
ležící svisle pod předním průčelím skoku.Čím výraznější tato linie je, tím lehčí je odhad 
skoku pro jezdce i koně. 

      Čím můžeme zvýraznit základní linii: 

●         truhlíky s květinami 

●         malé zídky 

●         proutěnka 

●         bedny 

Praporky 

Záležitosti týkající se rozmísťování praporků snad není nutné rozvádět 
/červený vpravo – bílý vlevo/. Jen bych rád upozornil na to, že ještě nyní 
se setkávám občas s tím, že šířková překážka není na zdaní straně 
označena. Praporky jsou nutné i zde! 

Kombinace 
 

Důležitou kapitolou je stavba kombinací /dvojskok, trojskok/. Jedná se o 
skupinu dvou či tří překážek, k jejichž překonání je zapotřebí dvou či tří 
skoků. Jsou postaveny na vzdálenosti min. 7 m, max. 12 m, s výjimkou 
např. honebních soutěží, kde jsou použity pevné překážky (např. valy, 
náspy, lavice apod.), zde může být vzdálenost menší než 7 m. 
Vzdálenost se měří od základny překážky na straně doskoku k základně 
překážky na straně odskoku.  

Nyní pár slov k vlastní stavbě kombinací. Tabulka č.3 představuje 
doporučené vzdálenosti mezi jednotlivými prvky za normálních podmínek 
pro výšku 120 až 140cm a tomu odpovídající šířku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.3 : Tabulka vzdáleností mezi skoky v kombinacích /FEI/ 
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                           (Skoková pravidla 03/2008) 

 
Dobrý stavitel však musí vědět, že mohou být ovlivněny ještě několika 
faktory. Tehdy se musí rozhodnout, zda použije vzdálenosti na dolní či 
horní hranici povolených tolerancí popř. přistoupí k další korekci s 
ohledem na tyto faktory: 

 
Pro zjednodušení a názornost berme jako základ vzdálenost : 
                     -  7,50 m ...... jeden cvalový skok 

                     - 10,50m ...... dva cvalové skoky 

Terén- velmi důležitý faktor. Je-li hlubší, nebo naopak tvrdý a nepružný, 
je i cvalový skok koně kratší. V tom případě i vzdálenosti v kombinacích 
musí být na spodní hranici.  

Poloha - kombinace postavené po ostřejším obratu, kdy cvalový skok 
rovněž nenabyl správné délky, musí být kratší. Rovněž tak kombinace 
postavené do svahu. V tom případě budeme od základu odečítat např. po 
20cm. Naopak ze svahu je cvalový skok delší, tudíž v tomto případě 
použijeme vzdálenosti v kombinaci na horní hranici. V soutěžích pro 
mladé koně sehrává vliv i to, je-li kombinace postavena k opracovišti 
nebo ke vchodu, tedy ke koním (delší cvalový skok tudíž i delší 
vzdálenost) a nebo od koní (kratší vzdálenost) – pružný kvalitní terén 
prodlouží cval. Skok, budeme k základu přičítat.  

Profily- pokud jde o použité typy překážek v kombinacích, jsou mezi 
staviteli, jezdci i ostatními odborníky různě názory na jednotlivé typy 
kombinací. Nehodlám zde sestavovat žebříček obtížnosti. Každému je asi 
jasné, že když postavím jako první překážku do kombinace dvojbradlí či 
bulfinch a druhou například kolmý skok, bude tato lehčí než kombinace 
ze dvou pravých oxerů. Chci jen poukázat na to, že v použitém typu 
skoku tkví obtížnost celé kombinace. Postavím-li jako první do 
kombinace např. zeď, usnadním koni vstup do ní. Ovšem musím počítat 
s kulatějším skokem a tím pádem upravit i následnou vzdálenost (bude 
kratší).  

Pro stanovení vzdálenosti v kombinaci je třeba myslet na skokovou 
křivku koně nad jednotlivými typy skoků, umět si představit ideální 
odskokovou a doskokovou vzdálenost. 

 
Obrázek č.8 : Křivka skoku koně 
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U kombinací je též důležité, aby byly dobře barevně sladěné. Je-li první 
překážka nevýrazná a následující nějakým způsobem ostře kontrastuje, 
dochází často k chybě na první překážce. Kůň soustředí svoji pozornost 
na tu výraznější a tu nevýraznou prostě nerespektuje. I když mnozí 
mohou namítnout, že je to také metoda, jak učinit parkur obtížnějším, 
ale rozhodně ji nedoporučuji.  

Následující obrázek (viz.Obr.č.9) představuje vzdálenosti v kombinacích, 
které jsou ovlivněny zvolenými typy skoků. 

 
Obrázek č.9 : Vzdálenosti v kombinacích  

 
Několik kritérií při navrhování kombinací  

 vytvořte si plán kombinací pro každý parkur 

 měňte umístění v kolbišti i v kurzu, chraňte si terén pro kombinaci v 
hlavní soutěži ( pro kombinace vůbec vybírejte místa s dobrým 
podkladem) 

 mějte na zřeteli optická hlediska – barvy, blendy a další materiál, 
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dekorace a polohu slunce 

 měňte typ kombinace, vstupní překážku, počet cvalových skoků a 
vzdálenosti 

 dělejte kombinace ve stejném duch- stejnorodé 

 

Nové sportovně technické podmínky umožňují i v menších soutěží použít 
také krátkou kombinaci. Navíc usnadňují staviteli práci tím, že počet 
kombinací není striktně dán. To v praxi znamená, že i ve vyšších soutěžích 
(např. na malém kolbišti, v soutěžích pro mladé koně či první den závodu) 
může postavit stavitel pouze jednu kombinaci. Naopak chce-li parkůr 
postavit technicky náročný, může zvolit i tři kombinace (viz. Tabulka). 

 

Vzdálenosti /distance/ mezi překážkami 
Otázka vzdáleností mezi překážkami je při stavbě parkurů velice důležitá. 
Mám na mysli ty vzdálenosti, kdy se již nejedná o kombinace. Uvádím 
vzdálenost mezi dvěma překážkami za optimálních podmínek.  

 

 3 cvalové skoky     ........     14,30m -  15,00m 

 4 cvalové skoky     ........     17,90m -  18,60m 

 5 cvalových skoků  ........     21,50m -  22,50m 

 6 cvalových skoků  ........     25,00m -  26,00m  

 

 Vzdálenost od dvou do čtyř cvalových skoků mezi překážkami zde 
uvedená  nesmí být změněna o více než + (-) 25 cm. kdo parkury staví, 
ví, že mohou nastat situace, kdy korekce směrem dolů musí být vyšší 
(např.případ  nízkého parkůru + hlubokého terénu). 

• Existuje i jakási černá listina pro vzdálenosti a proto nepoužívejte tyto:i 

     2-3 cvalové skoky ……13,00m- 13,70m 

    3-4 cvalové skoky…....16,00m- 16,70m 

 Pro volbu vzdáleností mezi dvěma překážkami platí stejná pravidla a 
ovlivňují je stejné faktory jako volbu vzdáleností u kombinací. 

  

 

 
 

Obecně lze říci, že vzdálenosti jsou závislé na těchto základních 
faktorech : 

 

1)      Typu překážek – oxer, kolmák, trojbradlí, vodní příkop. 

2)      Směru – od vchodu, ke vchodu, ze svahu do svahu.  

3)      Podkladu – písek, tráva, měkký povrch, tvrdý povrch.  
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4)      Konstrukci překážek – vzdušná, plná, úzká. 

Barevná estetika  

Důležitá je i volba barevných kombinací. Ty musí být pro koně dobře 
viditelné. Z hlediska anatomie a fyziologie oka koně víme, že vidí 
barevně, ale ne příliš daleko a poměrně pozdě je schopen zaostřit. Proto 
asi čistě zelená bariéra na travnatém kolbišti, proti živému plotu či 
stromořadí nebude tou správnou volbou.  

Zdá se, že nejzřetelněji vnímá kůň bílou barvu. Ostatně bariéry 
v kombinaci bílá s jinou barvou, jsou nejčastěji užívané. Důležitý je i 
způsob nátěru. Je známo, že hůře kůň vnímá spirálovitě či podélně 
natřené pruhy na barierách, než klasické svislé. Pro příklad některé 
kombinace barev na travnatém podkladu (viz. Obr.č.10). 

Obrázek č.10 : Kombinace barev 

 

 
 
 
 
Trasa parkuru (dráha) 

 
Trasa parkuru je dráha, kterou musí soutěžící absolvovat, počínaje 
projetím mezi startovními praporky a konče projetím mezi praporky 
cílovými. Její měření musí vést po normální linii, kudy půjde kůň středem 
překážek, včetně oblouků, přesně na metry.  

Celková délka parkuru v metrech nesmí překročit 60–ti násobek počtu 
překážek v soutěži. Vzdálenost mezi startovní čárou a první překážkou 

-barevné sladění 
  
- nekombinovat více jak 3 barvy v  
  jedné překážce 
  
- nekombinovat přírodní bariéry s  
  barevnými 
  
- nepoužívat reflexní a křiklavé 
  barvy 
  
- vícebarevné bariéry mají mít  
  světlý odstín (bílá, žlutá, oranž.) 
  
- rozdělění barevných polí u více- 
  barevných bariér má být nepra- 
  videlné 
  
- nepoužívat příliš pastelových  
  odstínů barev 



 22 

smí být max. 15 m. Od poslední překážky do cílové čáry min. 6m. 
Samozřejmě, že obě čáry musí být řádně označeny praporky a 
doporučuje se označení ještě tabulkami s názvy Start a Cíl.  

 

Volba trasy (dráhy) parkuru musí zohledňovat : 

➢ Druh soutěže 

➢ Stupeň obtížnosti (ZL, L, S, ST) 

➢ Zatížitelnost povrchu 

➢ Rozmístění na ploše 

Vlastnosti dráhy parkuru: 

● harmonické, pravidelné linie bez ostrých obratů podporující dobrý cval 

● korektní umístění první a poslední překážky 

● musí obsahovat     -změny v dráze parkuru  
              -změny profilů překážek 
              -změny směru 
                                    -oddechové pasáže 

 

Čas parkuru 

Čas parkuru je čas, který soutěžící potřebuje na absolvování parkuru. 
Začíná okamžikem, kdy jezdec na koni projede startovní čáru, za 
předpokladu, že byl dán signál ke startu, a končí v okamžiku, kdy jezdec 
na koni projede cílovou čáru. Obě tyto čáry musí být projety vyznačeným 
směrem.  

Stanovený čas parkuru je u každé soutěže určen podle délky parkuru a 
stanové rychlosti. Musí být vždy uveden na plánku parkuru.  

Přípustný čas – u všech soutěží, kde je určen stanovený čas, se 
přípustný čas rovná dvojnásobku stanoveného času. Soutěžící, který jej 
překročil, je ze soutěže vyloučen.  

Poznámka: Zde  bych chtěl ještě jednou upozornit na důležitost měření 
dráhy, které s rychlostí a se stanovením času souvisí. Poměrně značný 
počet stavitelů má snahu nechávat příliš velkou časovou rezervu 
k překonání parkuru. Nepůsobí dobře, když jezdec volí příliš dlouhou 
trasu s velkými oblouky, popřípadě má ještě neposlušnost, a přesto se 
vejde do časového limitu. Měření dráhy nesmí stavitel odbýt. Správně 
změřená dráha  vedená s citem vzhledem k charakteru soutěže a stupni 
její obtížnosti určuje spolu s předepsanou rychlostí stanovený čas  
Překročení stanoveného času je potom v takovém případě objektivním 
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ukazatelem pro penalizaci. Takto změřené parkury nutí jezdce dodržovat 
optimální dráhu i tempo a jsou ve svém důsledku  výchovné. 

Rychlost 

➔ Při mezinárodních soutěžích jsou stanoveny rychlosti:  

-minimální 350 m/min 

-maximální 400 m/min 

➔ V kryté hale lze minimální rychlost snížit na 300 m/min. (kromě T 
parkůru). Při skoku mohutnosti a jeho rozeskakování není rychlost 
limitována a v bariérovém skákání či mini-maxi také ne. 

➔ Honební skákání, soutěže rychlosti a ovladatelnosti mají stanovenou: 

 -minimální rychlost 350 m/min 

 -maximální rychlost 400 m/min 

➔ Pohár národů a Velká cena na otevřené kolbišti stanovují rychlost na 400 
m/min a v kryté hale na 350 m/min.  

➔ Mezinárodní soutěž družstev /CSIO/ má stanovenou: 

minimální rychlost 350 m/min 

maximální rychlost 400m/min 

 

Poznámka :Při národních soutěžích je rychlost stanovena technickým 
podmínkami  soutěží ČJF  

 

 

 

 

 

 

Soutěže  

● Standardní soutěže 

Existuje mnoho různých soutěží jak pro jednotlivce, tak i pro družstva. 
Pravidla jezdeckého sportu pokrývají všechny druhy, které bývají na 
závodech nejběžnější. Organizátoři mohou zařadit i nové typy soutěží, 
ale každá soutěž, jež je v pravidlech uvedena, se musí jimi přesně řídit.  
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Všem stavitelům doporučuji, aby se po obdržení propozic závodů, na 
kterých mají stavět, seznámili nejprve se skladbou jednotlivých soutěží a 
potom s jejich popisem v pravidlech jezdeckého sportu. V této příručce 
se  omezím pouze na stručný popis a vyjmenování hlavních zásad 
soutěží.  

 Běžné soutěže a soutěže o Velkou cenu jsou takové, ve kterých je 
zásadním faktorem výkon koně při překonávání překážek, ačkoliv lze pro 
rozlišení rovnosti na prvním místě pomocí rozeskakování (max. dvě 
rozeskakování) brát v úvahu i rychlost. Tyto soutěže se posuzují podle 
stupnice „A“ na čas, nebo ne na čas, ale vždy se stanoveným časem.  

 Hlavním cílem takového parkuru je prověřit schopnosti koně na 
překážkách. Za jejich počet, typ a rozměry v rámci stanovených mezí 
odpovídá organizační výbor, tedy v prvé řadě autor parkuru. 

● Zvláštní soutěže  (viz. Skoková pravidla) 

 Obliba takovýchto soutěží, zejména v posledních letech, značně stoupla. 
Jsou vhodné zejména jako zahajovací (samozřejmě ne všechny), nebo 
jako zábavnější doplňky mezi poněkud jednotvárné klasické soutěže, 
V krátkosti se zde chci zmínit o těchto soutěžích, především z hlediska 
stavitele parkuru. 

a) Soutěže mohutnosti mají ukázat schopnost koně překonat omezený 
počet větších překážek. Úvodní parkur se skládá ze čtyř až šesti 
jednoduchých překážek, z nichž alespoň jedna musí být svislá. První 
musí být nejméně 1,40 m vysoká, dvě od 1,60 m do 1,70 m vysoké a 
jedna zeď nebo kolmá překážka od 1,70 m do 1,80 m výšky. Všechny 
kombinace překážek, vodní příkop, příkopy a přírodní překážky jsou 
zakázány. Tytéž zásady platí pro národní soutěže mohutnosti, jiné jsou 
pouze rozměry. První překážka 1,20 m vysoká, dvě od 1,20 m do 1,30 m 
a jedna zeď, nebo kolmá překážka od 1,30 m do 1,40 m. Zeď je možno 
použít zešikmenou na straně odskoku (zešikmení nesmí rozšířit základnu 
o více než 30 cm). V případě rovnosti na prvním místě se musí konat 
následná rozeskakování přes dvě překážky, kterými musí být zeď a 
šířková překážka. V rozeskakování musí být obě překážky rovnoměrně 
zvýšeny a rozšířeny. Svislá překážky může být zvýšena (v prvních dvou 
rozeskakováních nejvýše o 20 cm, potom nejvýše o 10 cm) pouze tehdy, 
když soutěžící na prvním místě nebyli v předchozím kole penalizováni. 
Překážky při rozeskakování musí být stejného typu, tvaru i barvy, jako 
v základním parkuru. Místo zdi může být použita kolmá překážka, 
nejlépe stacionáta z prken a s bariérou na jejím vrcholu. Tyto soutěže 
jsou posuzovány podle stupnice „A“  ne na čas.  

Soutěže o Pohár národů a Mezinárodní soutěže družstev zde nebudu 
popisovat, jelikož předpokládám, že se málokomu z nás poštěstí je 
stavět. Když by taková mimořádná událost nastala, jistě si je každý rád 
prostuduje podrobně v příslušné literatuře.  

b)  Soutěž do prvé chyby se koná na čas, přes středně velké překážky, 
z nichž každá má své číslo. Kombinace nejsou povoleny. Parkur je 
ukončen jakoukoliv první chybou. Způsob hodnocení a způsoby jakými 
může tato soutěž probíhat, jsou popsány v pravidlech.  



 25 

c) Bariérové skákání je soutěží síly a zručnosti, konající se podle 
zvláštních pravidel na kombinace překážek. V této soutěži je postaveno 
šest svislých překážek v jedné přímce ve vzdálenosti přibližně 11 m od 
sebe. Tyto musí mít stejnou konstrukci a musí být sestaveny z bariér 
stejného typu. Překážky mohou mít stejnou výšku (např. 120 cm), nebo 
postupně se zvyšující výšku po dvojících (např. 120, 130, 140, 150, 160 
cm) a nebo postupně se zvyšující výšku po dvojicích (např. první dvě 
120, druhé dvě 130 cm atd.) Rozeskakování se koná, jestliže soutěžící 
v základním kole dosáhli stejných výsledků na prvním místě. První 
proběhne na šesti zvýšených překážkách (nezvyšuje se, byli-li soutěžící 
v základním kole penalizováni). Od druhého rozeskakování je možno 
snížit počet překážek až na tři, ale musí být zachována jejich původní 
vzdálenost 11 metrů a je vhodné odstranit, nižší překážky.  

d) Soutěž přes kombinace čl. 278 

e) Mini-maxi je soutěž, která se skládá ze tří dvojskoků. Přesný postup 
při této soutěži a způsob jejího hodnocení je uveden v pravidlech čl. 
298.2.3. 

f) Minutové skákání je soutěž s pevně stanoveným časem (60 až 90 
sekund). Za překonanou překážku získává dva body, za pobořenou jeden 
bod. Kombinace v parkuru nejsou povoleny. Neposlušnosti se trestají 
časem, třetí neposlušnost a pád však jezdce zastavuje.  

g) Soutěž se stupňovanou obtížností je jednou z často vypisovaných. 
Koná se na šest, osm nebo deset překážek. Kombinace nejsou povoleny. 
Způsob hodnocení je popsán v pravidlech. 

 Chtěl bych ale říci pár slov ke stavbě této soutěže. Obtížnost se zde 
dosahuje nejen výškou a šířkou skoků, ale i jejich typem a obtížnosti 
volené trasy. Stavitel zde má možnost projevit svůj cit pro věc. Kromě již 
zmíněných rozměrů, by měl nechat soutěž gradovat i typem a konstrukcí 
překážek. Je jasné, že lépe skákatelné typy (dvojbradlí, triplebare) by 
měly být především v první části a ty obtížnější (stacionáta, pravý oxer 
apod.) ve druhé. V úvahu je třeba vzít i konstrukci skoků. Citlivě by měla 
být volena i trasa této soutěže, od rovných nájezdů po nájezdy z obratů 
a v oblouku. Poslední překážka může mít alternativní skoky,z nichž 
jeden, označený jako „žolík“, musí být těžší než druhý.  

h) Volba překážek je soutěž, při které je na kolbišti určitý počet 
překážek, bez kombinací. Bodová hodnota každé z nich stoupá dle její 
obtížnosti od 10 do 120 bodů. Konstrukce překážek musí umožnit 
překonání oběma směry. Bodové hodnoty může autor pakrůru u 
jednotlivých skoků nechat opakovat. Není-li možno na kolbišti umístit 12 
překážek, může autor některé vynechat. Soutěžící může každou 
překážku absolvovat dvakrát, pobořené se nestaví! Hodnocení je opět 
v pravidlech. Zde by zabralo spoustu místa.  

i)  Volba dráhy je také v celku často vypisovanou soutěží. Zde může 
soutěžící překonat každou překážku pouze jednou, pořadí skoků si volí 
sám. Musí však překonat všechny, v opačném případě je vyloučen. 
Kombinace nejsou povoleny. Startovní a cílovou čáru může projet 
v libovolném směru. Tato soutěž je bez stanoveného času podle stupnice 
C. Přípustný čas je 120 sekund.  
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j)  Dvoufázové skákaní. Již sám název napovídá, že jde o soutěž 
složenou ze dvou fází, které soutěžící absolvuje bez přerušení po sobě. 
Rychlost obou fází je buď stejná nebo rozdílná. Cílová čára prvé fáze je 
shodná se startovní čárou fáze druhé. První fáze se skládá z osmi až 
devíti překážek s možností kombinací (ty bývají zpravidla nižší), druhá se 
skládá ze čtyř až šesti překážek, které mohou zahrnovat jednu 
jednoduchou  kombinaci (ta bývá o 10 cm vyšší). Způsob průběhu a 
hodnocení je opět popsán v pravidlech.  

Existuje ještě celá řada dalších soutěží, jako jsou různá štafetová 
skákání, jezdecký poker, Derby. Ty jsou však vypisovány jen ojediněle. 
Podrobně se o nich ale hovoří v pravidlech. Stylové soutěže probíhají na 
parkuru určeného stupně obtížnosti a postaveného podle předepsaných 
tabulek pro stavbu parkuru.  

 

● Honební skákání nebo soutěže rychlosti a ovladatelnosti.  
Cílem těchto parkurů je ukázat poslušnost, ovladatelnost a rychlost koně. 
Jsou rozhodovány podle tabulky C/čl. 239/. Tyto parkury musí mít 
složitější trasu, více obratů s různými možnostmi nájezdu na překážky. 
Jsou přípustné alternativní skoky, které by měly být obtížnější, dávají 
však možnost zkrácení dráhy. V honebním skákání mohou být zařazeny 
různé přírodní překážky či překážky přírodního charakteru (lavice, náspy 
apod. ). Název musí být zachován v rozpise. Ostatní soutěže tohoto typu 
se nazývají soutěže rychlosti a ovladatelnosti. Na plánku se nevyznačuje 
povinná dráha, pouze šipkami směr překonávání překážek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Rozeskakování 
Rozpis může stanovit jedno nebo více rozeskakování. To se musí konat 
při zachování stejných pravidel a podle stejných stupnic jako základní 
soutěž. Nechci zde citovat pravidla, kde jsou všeobecné záležitosti 
týkající se rozeskakování důkladně vysvětleny. Zdůraznit bych chtěl 
pouze několik věcí, jež se stavitelů bezprostředně týkají. Překážky 
v rozeskakování mohou být zvýšeny, rozšířeny nebo obojí (některé či 
všechny) jen tehdy, překonají-li soutěžící, dělící se o první místo, 
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předchozí parkur bez penalizací. Rozměry překážek však nesmí překročit 
maximální rozměry stanovené v pravidlech (č. 208/3). Výjimku tvoří 
rozeskakování v soutěžích o Pohár národů a Mezinárodní soutěž 
družstev, nebo u speciálních soutěží. 

- je dovoleno vynechat jednu překážku z kombinace, nikdy ovšem ne 
prvek b (prostřední skok) u trojskoku. 

- pořadí překážek lze měnit 

- ve všech soutěžích může být počet překážek snížen v rozeskakování na 
šest (kombinace se počítá jako jedna překážka), s výjimkou skoku 
mohutnosti a mini-maxi (dvě překážky) a bariérového skákání (tři 
překážky). 

Několik rad pro rozeskakování 

● Rozeskakování vede přes zkrácenou a upravenou linii základního kurzu. 

● Rozměry některých překážek mohou být lehce zvětšeny /normálně 5-10 
cm/ na výšce a nebo 10 cm na šířce. Charakter překážek však musí být 
zachován.  

● Jedna, nejlépe více změn směru je nutností. Podobně jako soutěže na 
čas, musí dát šanci nejen koním rychlím, ale i proježděným, obratným a 
silným. Musí proto obsahovat rozmanité pasáže, s více možnostmi 
nájezdu.  

● Musí být zábavné pro diváky. 

● Je-li v základním parkuru jedna či více kombinací, musí být jedna i 
v rozeskakování. Je-li kombinací trojskok, nesmíme vynechat vnitřní část 
(skok B). 

● Jsou povoleny dvě překážky, které nebyly v základním kurzu. Musí však 
stát již při prohlídce parkuru, být řádně označeny a zakresleny v plánku.  

Plánek parkuru 

Plánek by měl být nejméně půl hodiny před zahájením soutěže umístěn u 
vchodu do kolbiště a tutéž kopii by měl obdržet sbor rozhodčích.  

Náležitosti plánku parkuru: Musí obsahovat stupeň obtížnosti, název 
soutěže, délku dráhy, polohu startovní i cílové čáry. Vzájemnou polohu a 
pořadí překážek, jejich typ, naměřenou délku parkuru, soustavu šipek 
vyznačující směr překonávání překážek. Dále musí obsahovat určenou 
stupnici penalizace, stanovený a přípustný čas, překážky a čas 
k rozeskakování. Specifika pro neobvyklé soutěže jsou uvedena 
v pravidlech. Jsou-li takové soutěže uvedeny v rozpise závodů, 
doporučuji každému staviteli, aby si předem prostudoval příslušnou 
kapitolu. 

Při významných (mezinárodních apod.) konkurech v jezdecky vyspělých 
zemích zhotovuje stavitel navíc plánech parkuru pro média. Ten 
obsahuje přesně popsané typy překážek ( nebo jejich barevné 
provedení),jejich rozměry, vzdálenosti v distancích a kombinacích, tak 
aby komentátor mohl fundovaně divákům přiblížit charakter soutěže 
(viz.Obr.č.11).  
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V soutěžích pro mladé jezdce (juniory) doporučuji na plánek parkuru 
označit i vzdálenost (v metrech) mezi překážkami, které jsme záměrně 
postavili na určitý počet cvalových skoků. Když jsem toto udělal poprvé, 
překvapilo mě, kolik jezdců za mnou přišlo s otázkou, co dané číslo 
znamená. Při vysvětlování jsem dospěl ke smutnému závěru, a sice, že 
mnozí o záležitosti vzdáleností (distancí) mezi skoky, slyší poprvé. 

Obrázek č.11. : Plánek s potřebnými náležitostmi i informacemi pro media 

 

Změny na parkuru 

Pokud jde o změny na parkuru, jež mohou nastat během soutěže, 
pojednávají o nich pravidla /čl.206/. Stavitel by se s nimi měl seznámit, 
protože se může stát, že na ně bude muset zareagovat. V takovém 
případě bude ale stejně veden sborem rozhodčích.  

Několik slov na závěr 
 

O stavbě parkuru se vždy provede jistě mnoho diskusí. Ten, kdo je 
dobrým stavitelem, nebo má předpoklady se jím stát, jistě pochopí, co 
jsem chtěl touto příručkou říci.  
 
Jen neustálým vzděláváním, čerpáním zkušeností doma i v zahraničí, 
sledováním nových trendů je možné se zdokonalovat.  
 
Stavitel je tím, který nejen završuje tréninkový proces jezdců a koní, ale 
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měl by svým moderním pojetím stavby parkuru dávat podněty jezdcům a 
trenér, na co se v tréninku zaměřit a v čem se zdokonalovat.  
 
Měl by být nedílnou součástí /toho koňského kolotoče/ kolem 
parkurového ježdění. Vždyť svojí prací velkou měrou ovlivňuje průběh 
závodů i celkový dojem z nich. A to jak v dobré, či špatném slova 
smyslu. 
 
K tomu, aby to bylo jen v tom dobrém, přeji všem současným i 
budoucím stavitelům pevné nervy a co nejvíce jen těch zdařilých 
parkurů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 1 : Technické podmínky stavby parkuru skokových soutěží pro pony 
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Ve kterémkoliv rozeskakování mohou být u překážek (dle čl.246.1.) 
zvětšeny výška a šířka o max.10cm. 
Předepsaný počet kombinací: 
Parkur st.ZP – pokud má 8 skoků- jeden dvojsklo na dva cvalové skoky 
Parkur st.ZLP – jeden dvojsklo na dva cvalové skoky 
Parkur st.LP – dva dvojskoky nebo jeden trojskok 
Parkur st.SP a vyšší – dvě libovolné kombinace (dvojskoky, trojskoky) 
 
Pony handicap – lze vypisovat soutěž, která probíhá na jednom kurzu 
parkuru, na kterém startuje více kategorií pony. Pro každou výškovou kategorii 
pony je upravena výška a šířka překážek dle technických podmínek pro 
příslušnou kategorii pony. V této soutěži je vyhlašován společný, jediný 
výsledek (pořadí), bez rozlišení zúčastněných kategorií. Stanovený čas je určen 
podle kategorie A. 
Příloha 2 : Tabulky pro výpočty stanoveného času 
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Příloha 3 : Profily skoků 
 

      A) Triplebary 
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   B) Doublebary 
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C) Pyramidy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

 
Příloha 4 : Základní chyby stavby překážek 
 

 
 

 


