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Zkouškový řád Parkour Academy 

K absolvování zkoušky na konkrétní výkonnostní stupeň musí každý zájemce z příslušné skupiny 
předvést  níže specifikované povinné techniky a musí mít předem i doporučení svého trenéra.  

Zkoušky se konají zpravidla jednou za kalendářní rok (většinou na konci školního roku).  

Termín zkoušek a místo konání zkoušek se vyhlašuje zpravidla 1 měsíc dopředu.  

Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží zkoušený silikonový barevně odlišený pásek na ruku a zápis 
do kartičky člena Parkour Academy, kterou si musí každý zkoušený ke zkoušce přinést (popř. si o 
kartičku musí včas u svého trenéra zažádat).  

Zkouška je zpravidla veřejná. Zkoušený nastupuje v upraveném a čistém sportovním oděvu a v obutí 
odpovídajícím místu, kde se zkouška vykonává (např. sálová sportovní obuv vhodná pro pohyb ve 
sportovním sále).  Začátek a konec zkoušky je pro všechny zkoušené společný a má slavnostní ráz.   

Při zkoušce je kladen důraz především  na bezpečnost a na správné provedení technik dle požadavků 
zkouškového řádu. Zkoušený musí plně respektovat pokyny a příkazy zkoušejícího.  

Zkušební komise je zpravidla tříčlenná. Členem komise bývá trenér konkrétní skupiny, zástupce 
pořádající organizace Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú., a dále hlavní trenér Parkour 
Academy, který komisi předsedá.  

Jednotlivé techniky se bodují. Minimum potřebným k absolvování zkoušky je získání celkového  počtu 
bodů určeného pro každý stupeň zvlášť. Každá technika se hodnotí bodově zvlášť a to body od 1 do 3 
(tři je nejlepší),  přičemž pro úspěšné absolvování zkoušky musí zkoušený od každého zkoušejícího 
obdržet alespoň jeden bod za každou předvedenou techniku (tedy pokud z některé techniky bude 0 
bodů, zkouška nemůže být úspěšně absolvována).  

Zkouška je hodnocena slovy „splnil“, „nesplnil“ zápisem do kartičky člena Parkour Academy. Zkoušku 
je možno opakovat v náhradním termínu určeném komisí. Slavnostní vyhlášení výsledků spojeným 
s předáváním pásků probíhá bezprostředně poté, co komise prohlásí zkoušky za ukončené a 
vyhodnocené.   

 

Zkoušky Basic, stupeň 1 – bílý pásek 

1. Kotoul vpřed 

2. Kotoul vzad 

3. Hvězda 

4. Výskok na bednu 

5. Rozsah pohybu 

6. Precision Jump („préco“) 

Max. počet bodů:  18, min. počet bodů: 12 
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Zkoušky Basic, stupeň 2 – žlutý pásek 

1. Two-hander 

2. Safety Roll („parakotoul“) 

3. Stojka s přechodem do kotoulu 

4. Skrčka  

Max. počet bodů: 12, min. počet bodů: 8 

 

Zkoušky Light, stupeň 1 – oranžový pásek 

1. Precision Jump – přesný skok (z vyšší na nižší překážku) 

2. Running Precision Jump 

3. Kotoul letmo 

4. Základní vaulty:  a. Lazy Vault, 

b. Speed Vault, 

c. Monkey Vault, 

5. Rondat - přemet stranou s půlobratem, tedy s obratem o 90 stupňů 

Max. počet bodů: 21, min. počet bodů: 15 

 

Zkoušky Light, stupeň 2 – červený pásek 

1. Základní vaulty:  a. Dash Vault 

b. Kong Vault 

2. Cat Leap 

3. Wall Climb 

Max. počet bodů: 12, min. počet bodů: 9 
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Zkoušky Drill, stupeň 1 – zelený pásek 

1. Flow určená zkoušejícím 

2. Tic Tac to Cat Leap 

3. Laché to Precision Jump 

4. Základní flipy:   a.    Side Flip 

b. Webster Flip 

Max. počet bodů: 15, min. počet bodů: 11 

 

Zkoušky Drill, stupeň 2 – modrý pásek 

1. Základní flipy:   a.    Front Flip 

b. Back Flip 

2. Cat to Cat 

3. Palm Spin 

4. Flow – libovolný základní vault  do Precision Jump -  Running Precision Jump – Cat Leap to 
Wall Run Up (alternativně s výběhem do ustátí, popř. Préco do ustátí) 

Max. počet bodů: 17 (z toho flow 5 bodů), min. počet bodů: 12 (z toho flow 3) 

 

 

V Plzni dne 4. 9. 2018 

 

 

 

 

Vyhotovil: Roman Pešír – koordinátor 

 

Schválil: Iva Pešírová - ředitelka 
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