
Podmínky pro získání kvalifikace stavitele parkuru platné od 1. 7. 2013 
 

Podmínky pro získání kvalifikace stavitel parkuru III. t řídy 
1. Kandidát stavitele parkuru musí v době podání přihlášky dosáhnout věku minimálně 

21let. 
2. Kandidát musí být držitelem bronzového odznaku v parkurovém skákání v době 

podání přihlášky. 
3. Kandidát se musí přihlásit prostřednictvím oblasti u skokové komise, nahlásit jméno 

vybraného stavitele II. třídy nebo stavitele I. třídy, dále jen instruktora a musí 
absolvovat odborný seminář. Přihláška musí být podepsána tímto instruktorem a ten za 
doporučení přebírá plnou zodpovědnost. 

4. Pod vedením instruktora musí v průběhu jednoho roku pracovat jako asistent stavitele 
a to nejméně při 30 skokových soutěžích. 

5. Na základě doporučení instruktora může absolvovat závěrečné zkoušky. 
6. Závěrečné zkoušky se skládají z ústního pohovoru u praktické zkoušky. 
7. Po úspěšném absolvování zkoušky získá kvalifikaci stavitel parkuru III. třídy. 
8. Stavitel parkuru III. třídy má oprávnění stavět parkury na úrovni kategorie „C“, tedy 

do stupně „L**“ (120 cm). 

Podmínky pro získání kvalifikace stavitel parkuru II. třídy 
1. Kandidát na stavitele parkuru II. třídy musí být minimálně 4 roky v seznamu stavitelů 

parkuru III. třídy. 
2. Kandidát musí nahlásit jméno vybraného instruktora. Přihláška musí být podepsána 

tímto instruktorem a ten za doporučení přebírá plnou zodpovědnost. 
3. V průběhu 4 let, kdy je v seznamu stavitelů parkuru III. třídy, musí postavit minimálně 

30soutěží v dané výkonnosti (parkur kategorie C).  
4. Kandidát musí mít potvrzeno minimálně 5 asistencí (v rámci celých závodů) u 

jmenovaných instruktorů na závodech kategorie A nebo B, minimálně do výšky 140 
cm. 

5. Kandidát musí absolvovat závěrečné zkoušky. Závěrečné zkoušky se skládají 
z ústního pohovoru u praktické zkoušky, která proběhne v rámci vybraných závodů 
pod dohledem tříčlenné komise instruktorů. 

6. Po úspěšném absolvování zkoušky získá kvalifikaci stavitele parkuru II. třídy. 
7. Stavitel parkuru II. třídy má oprávnění stavět parkury na úrovni závodů kategorie „C“ 

a „B“, tedy do stupně „ST**“ (140cm). 
 

Podmínky pro získání kvalifikace stavitel parkuru I. třídy 
1. Kandidát na stavitele parkuru I. třídy musí být v seznamu stavitelů parkuru II. třídy 

minimálně 4 roky. 
2. Kandidát musí nahlásit jméno vybraného instruktora. Přihláška musí být podepsána 

tímto instruktorem a ten za doporučení přebírá plnou zodpovědnost. 
3. Od doby získání kvalifikace stavitele parkuru II. třídy musí prokázat, že postavil 

minimálně 30 parkurů stupně S** a minimálně 10parkurů stupně ST**(140 cm) 
4. Kandidát musí mít potvrzeno 5 asistencí (v rámci celých závodů) u jmenovaných 

instruktorů (stavitelů I. třídy) na závodech kategorie A. 
5. Kandidát musí dostat doporučení od jednoho ze jmenovaných instruktorů (stavitelů 

I. třídy) k závěrečným zkouškám.   
 



6. Kandidát musí absolvovat závěrečné zkoušky. Závěrečné zkoušky se skládají z 
ústního pohovoru u praktické zkoušky, která proběhne v rámci vybraných závodů pod 
dohledem tříčlenné komise stavitelů I. třídy. 

7. Po úspěšném absolvování zkoušek získá kvalifikaci stavitele parkuru I. třídy a je 
oprávněn stavět parkury na závodech kategorie A, B, C.                            

 

Doškolování stavitelů od 1. 7. 2013  
 
Doškolení stavitelů parkur ů II a III. t řídy: 

1. Zajišťují oblasti ve spolupráci se skokovou komisí jednou za dva roky. V případě, že 
stavitel v daném období nestavěl, je nutné, aby absolvoval školení jednou za 
kalendářní rok, a musí mít deset asistencí u stavitelů (instruktorů) nebo asistenci u 
zahraničního stavitele. Oblasti navrhnou SK termín, místo školení a školitele, SK 
předloží VV ke schválení. Každý stavitel je povinen doložit počet postavených 
parkurů. 

2. Přihlášky na stavitele FEI musí být v souladu s předpisy ČJF a podléhají schválení SK.  
3. Bez splnění těchto podmínek nebude v daném roce staviteli obnovena licence 

stavitele, to znamená, že v příštím roce nemůže stavět parkury. V případě, že si v 
daném roce doškolení doplní, bude mu obnovena licence stavitele pro příští rok, vždy 
od 1. 1. příslušného roku Aktualizace bude provedena každoročně, vždy k 1. 1. 
kalendářního roku na webu ČJF.  

Seznam stavitelů I. třídy  
Příjmení a jméno  
Pecháček, Jiří    odborný poradce  
Goščík, Zdeněk, Ing.  odborný poradce  
Drbal, Václav   stavitel 
Hruška, Vladimír  stavitel 
Hudeček, Pavel  stavitel 
Jandourek, Ludvík, Ing. stavitel 
Krpela, Zdeněk  stavitel  
Smékal, Robert  stavitel 
Šíma, Jan, Ing.  stavitel  
Švec, Petr   stavitel 
 
Stavitelé I. třídy jsou současně instruktory ve smyslu podmínek pro získávání kvalifikace 
stavitelů od 1. 7. 2013. 
 
Skoková komise ve spolupráci s VV ČJF zatřídila výše uvedené osoby jako stavitele parkuru 
I. třídy. 
Do II. třídy stavitele parkurů jsou zatříděni všichni národní stavitelé vyjma těch, kteří jsou 
zatříděni do I. třídy, všichni ostatní jsou automaticky stavitelé III. třídy. 
 
Schváleno VV ČJF, 12.6.2013 
                                                                                                    


