
V. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE 

STAVITELE PARKURŮ A TRATÍ 
 

I. Spřežení a vytrvalost 
 

ČJF stanovuje následují podmínky pro získání kvalifikace stavitele parkurů a tratí 
spřežení a vytrvalosti (technický delegát). Školení mohou provádět lektoři ČJF, kteří 
budou jmenovitě schváleni VV ČJF. Přezkoušení provádí pouze komise jmenovaná VV 
ČJF. 
 
Body 3, 4, 5, 6, 7 ,9, 10, 11, 12, 13, 17 učební plán a formuláře se použijí i pro stavitele 
parkurů v disciplíně skoky a stavitele tratí a parkurů všestrannosti. 
 
1. Kandidát stavitele parkurů a tratí musí v době svého jmenování dosáhnout věk 

minimálně 24 let. 

2. Každý kandidát musí být držitelem licence rozhodčího bez přerušení činnosti min. 
3 roky v disciplínách spřežení, vytrvalost anebo držitelem minimálně bronzového 
odznaku. 

3. Každý kandidát se musí přihlásit prostřednictvím oblasti a mít svého garanta, který 
mu po celou dobu před jmenováním pomáhá s přípravou a garantuje ČJF odborné 
znalosti a přípravu kandidáta. Garantem musí být národní stavitel parkurů a tratí 
v příslušné disciplíně a je spoluodpovědný za úspěšnost kandidáta u zkoušky. 

4. Uchazeč může absolvovat vzdělávání, praxi a zkoušky pro stavbu parkurů a tratí 
pro více disciplín (skoky, všestrannost, vytrvalost, spřežení) nebo jen část – 
stavitele parkurů či stavitele tratí dané disciplíny. Jejich úspěšným složením získá 
kvalifikaci pro danou disciplínu/ny. 

5. Vzdělávání, praxe a zkoušky zpravidla probíhají v následujících etapách: 

- leden, únor: vstupní test uchazeče (pravidla, stavba parkurů, 
event. stavba tratí) a pravidla dané specializace kandidáta) 

- únor až listopad:  semináře pro stavitele parkurů a tratí (viz. učební plán)  
praxe – asistence národním stavitelům: spřežení – 10 

soutěží, vytrvalost – 3 závody, (skoky – 30 
soutěží, všestrannost – 5 soutěží)    

- listopad, prosinec: písemná a ústní zkouška (praktická zkouška) 

6. Vstupní test bude zpracován na prvním semináři ze všeob. pravidel a pravidel dané 
disciplíny. Při tomto semináři bude vyhodnocen s ohledem na to,zda má uchazeč 
dostatečné znalosti pro absolvování praxe. 

7. Při nesplnění podmínek vstupního testu-může opakovat test na následujícím 
(druhém) semináři. Pokud opět nevyhoví podmínkám splnění, nemůže pokračovat 
dříve, než-li v následujícím roce a to opět vstupním testem. 

8. Předepsaná praxe (asistence nár. staviteli) musí být uskutečněna v průběhu 
jednoho kalendářního roku (pro disciplínu vytrvalost musí být praxe uskutečněna 
nejpozději do 24 měsíců od zahájení kurzu) a potvrzena hlavním rozhodčím 
závodů. Doklad o praxi předloží kandidát před závěrečnou zkouškou. 



9. Semináře pro stavitele parkurů a tratí mohou organizovat Oblasti ČJF a jimi 
pověření lektoři (seznam lektorů dle metodického pokynu aktuálního pro daný rok), 
podle učebního plánu. Školení a doškolování stavitelů parkurů a tratí v disciplíně 
spřežení a vytrvalost může provádět osoba s kvalifikací národní stavitel či 
mezinárodní stavitel s danou specializací. Tato osoba musí aktivně vykonávat 
činnost stavitele v dané disciplíně. O uvedených seminářích vedou záznam o 
docházce a probraném učivu (třídní kniha). 

10. Závěrečná zkouška proběhne před tříčlennou komisí, jmenovanou ČJF. Odměna 
hlavního komisaře je 1200,- Kč/den, odměna komisaře je 1000,- Kč/den. Počet 
členů komise může být rozšířen u závěrečné zkoušky stavitelů parkurů a tratí pro 
více disciplín. 

11. Při neúspěchu u závěrečné zkoušky může uchazeč tuto opakovat nejdříve po 1 
roce, nejpozději do 2 let. Další (druhé) opakování je povoleno po opětovném 
absolvování vzdělávání a praxe uchazeče. 

12. Zápisné k závěrečné zkoušce je 500,- Kč, splatných pořádající oblasti ČJF a nevrací 
se. Účastník přípravy stavitele parkurů a tratí uhradí účastnický poplatek související 
s pokrytím nákladů na pořádání semináře (techn. zajištění, lektoři apod.), 
stanovený pořadatelem přípravy (vzdělávání). 

13. Minimální počet uchazečů závěrečné zkoušky je 6, max. je 20 v průběhu jednoho 
dne. 

14. Úspěšné zakončení závěrečné zkoušky umožňuje uchazeči zapsání do seznamu 
stavitelů parkurů a tratí ČJF a označení kvalifikace na licenci ČJF s upřesněním 
specializace „A“-spřežení, „E“-vytrvalost. 

15. Národním stavitelem parkurů a tratí pro dané disciplíny jmenuje na návrh 
Oblastního výboru ČJF VV ČJF. Předpokladem je praxe min. 4 roky (3 roky pro 
disciplínu vytrvalost)  od zapsání do seznamu stavitelů parkurů a tratí ČJF a  
absolvování vlastní praxe – postavení 10 závodů u vytrvalosti (z toho musí být i 
praxe na MČR či CEI), 20 soutěží u  spřežení (z toho max. 50 % v pozici asistenta 
min. nár. stavitele) na závodech evidovaných ČJF. Tuto praxi doloží stavitel na 
základě potvrzení od hlavního rozhodčího závodů. 

16. Doškolování stavitelů a tratí zajišťují oblasti ve spolupráci s odbornými komisemi 
dle přiloženého učebního plánu – viz kapitola „Doškolování stavitelů parkurů a tratí  

pro disciplíny spřežení a vytrvalost v rámci ČJF“.   

17. Stavitel, který neabsolvoval dále popsané doškolování, nesmí vykonávat danou 
funkci na žádných závodech ani hobby soutěžích do doby, než uvedené absolvuje. 
Za splnění předepsaných podmínek je odpovědný každý za svoji osobu. V případě, 
že stavitel bude na závodech nebo hobby soutěžích stavět bez absolvování 
uvedeného povinného doškolování, bude jeho jednání posuzováno jako hrubé 
porušení předpisů ČJF a bude postupováno podle disciplinárního řádu (možnost 
trestu zastavení činnosti až na 2 roky). 

 

 



 

Učební plán – stavitelé parkurů a tratí (použije se i pro disciplíny skoky a 

všestrannost): 

 

Předmět  Počet hodin 

Všeobecné:  

Organizace jezdeckého sportu (ČR, svět)            2 

Základní dokumenty ČJF            2 

Organizace závodů            2 

První pomoc            2 

Dohromady            8 

Odborné:  

Všeobecná pravidla            3 

Nedovolené zacházení s koňmi            2 

Pravidla dané disciplíny (specializace)            5 

Dohromady           10 

Speciální: uchazeč absolvuje seminář pro danou disciplínu/kvalifikaci  

Stavba parkuru            8 * 

Stavba tratí (spřežení / všestrannost / vytrvalost)            8 * 

Organizace práce stavitele parkurů a tratí            2  

Stavba drezurního obdélníku             2 * 

Cvičné prostory            2 

Dohromady            22 

Zkoušky             8 

CELKEM           48 
 

 
* počet hodin při kvalifikaci stavitel parkurů a tratí – 48 / při kvalifikaci stavitel parkurů 
– 40 hodin a rovněž i při kvalifikaci stavitel tratí – 40 hodin / stavitel tratí pro vytrvalost 
-  38 
 
Pozn.:   Uchazeči, kteří jsou na seznamu rozhodčích ČJF a mají v licenci uvedenou 
kvalifikaci rozhodčího, nemusí absolvovat všeobecné a odborné předměty – pouze 
absolvují speciální část teorie, roční praxi a zkoušky. 
 

 


