
 

 

 V poslední době se nejen po Točníku šíří obdivuhodný nešvar. Je jím parkour, kterému se vášnivě nebo 

aspoň divácky a kibicky věnuje stále více teenegerů. Mladí lidé přestávají posedávat po autobusových zastávkách v 

obcích, netráví svůj čas na diskotékách a po hospodách, nýbrž se oddávají třeba parkouru či různým bikerským 

aktivitám. 

 

 Co to vlastně je ten parkour? Jde o nový městský sport, který pochází z 

Francie. Jeho cílem je co nejrychlejší, nejefektivnější a nejladnější průstup městem od 

jednoho místa do druhého. Adepti překonávají sice překážky fyzicky, ale v daleko 

větší míře se utkávají se svými vlastními zábranami. Parkour je vlastně variantou 

bojového umění s jasným cílem "rychle zmizet." 

 

 Jak vypadá taková treninková parkourová stěna, můžete vidět na obrázku 

vpravo. Postava na různých místech stěny je stále tentýž člověk a vy můžete tak vidět 

jeho cestu stěnou. 

 

 Zakladatelem tohoto nezávislého sportu je 

bývalý francouzský legionář, veterán války ve 

Vietnamu David Belle. Ten také parkour jako sport a hnutí poprvé definoval. 

 

 Když se tak koukám na snímek parkouristy ve 

stojce, napadá mne, že i my máme svého průkopníka v 

této disciplině. Je jím první český přemožitel kanálu La 

Manche František Venclovský, který kdysi šokoval 

svou stojkou na jedné ruce na zábradlí nad propastí 

Macocha v Moravském krasu. 

 O tom, že parkour může být radostným, 

svědčí i další snímek. 

 

 Zpestřením jsou i stojky a parkouristické 

výkony na zajímavých místech během cestování. 

 

 Nyní však obraťme svou 

pozornost ke skutečnému zakladateli 

parkouristické tradice, na kterého se 

pozapomnělo. Další obrázky na druhé 

straně jsou skutečným důkazním 

materiálem. 

 

 Ano, již ve třicátých letech v 

Mladém hlasateli Rychlé šípy skáčí ze 

střechy na střechu, z baráku na dvorek a 

k tomu se stále s někým honí a prohánějí.  

 

 Ze Stínadel si navíc Rychlé šípy přinášejí  undergroundovou formu parkouru, 

která je ryze českou záležitostí a zahrnuje parkourové aktivity pod úrovní země, v 

podzemí. 

 

Závěr: Skutečným zakladatelem parkourového hnutí je vůdce pověstné vinohradské Dvojky Jaroslav Foglar a jeho 

Rychlí hoši,  proto obraťme svou pozornost k tomu, co dnešní Rychlí hoši dovedou - (YouTube: parkour literally) 
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