
Gymnastics & parkour academy

www.gympark.cz



První komplexní parkurový systém, navržený přímo 
trenéry a reprezentanty, s důrazem maximální 
využití potelciálu lidského těla.

Systém je jako jediný svého druhu konstruován i pro
použití při výukových, sportovních a propagačních 
akcích. Je na míru uzpůsoben nejen největší cílové 
skupině dnešních parkouristů z řad školáků, ale 
i odrostlejším či dospělým tracerům.

Překážky jsou vyrobeny z těch nejkvalitnejších materiálů
pro každodenní vysoce frekventované využívání za 
každého počasí a na všech typech venkovních povrchů.

Systém byl vyvíjen ve spolupráci s Gymnastika Zlín z.s. 
a jejich téměř 700 gymnasty a parkouristy.

Jednotlivé překážky, komponenty a následná parkourová
hřiště jsou prověřeny Institutem pro testování a certifikaci ITC.



Silnostěnná ocelová konstrukce
Laserem řezané díly

Protiskluzný povrch
Voděodolná venkovní pevnostní překližka

Ošetření proti korozi i vlhkosti
Žárové zinkování, lakování řezných ploch

Bezpečnostní prvky
Koutové sváry, zaoblené hrany

Chráněný spojovací materiál
Plastové krytky matic, záslepky

Bezpečnostní návod
Kompletní dokumentace i certifikace

Splňuje normu ČSN EN 1176
Institut pro testování a certifikaci

Český výrobek
100% vyrobeno v České republice

Věkové kategorie
Doporučený minimální věk

Označení překážky
Produktové označení výrobku

PPV
01

6

CZ

ITC

1-3m
d

1-3m
š

0,3-2m
v

Délka překážky
Rozměr ve směru běhu

Šířka překážky
Šířka dráhy při čelním pohledu

Výška překážky
Maximální výška konstrukce



Parkourová překážka “High Drop”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

10

PPV
01

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Největší parkourová překážka určena k náročným trikům,
hlavně wallclimbům, dropům a trikům ve výšce či z výšky.
Vzhledem k výšce překážky přes 2 metry je nutné
ji kombinovat s kvalitní dopadovou plochou.

 

Specifikace

4,6m
d

1,6-3m
š

2,4m
v



Parkourová překážka “Jumping Side”

ITC

CZ

6

PPV
02

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Ideální parkourová překážka vhodná pro zrychlení
speedrunové dráhy a ve spojení s překážkou jumping
roof k nácviku techniky tic-tac. Vhodné i jako
odrazová plošina na walltricky a flipy.

 

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

Specifikace

0,95m
d

1,25-3m
š

0,8m
v



Parkourová překážka “Middle Vault”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

6

PPV
03

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Základní střední parkourová překážka, která je
nejvhodnější k nácviku základních přeskoků, jakými
jsou kong, speed, dash atd. Tato překážka nesmí
chybět na žádném parkourovém hřišti.

 

Specifikace

1m
d

1,25-3m
š

1m
v



Parkourová překážka “Small Vault”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

6

PPV
04

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Základní menší parkourová překážka, která je
nejvhodnější k nácviku základních přeskoků, jakými
jsou kong, step-speed, cash atd. Tato překážka je
vhodná pro všechny věkové kategorie.

 

Specifikace

0,8m
d

1,25-3m
š

0,8m
v



Parkourová překážka “Jumping Roof”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

6

PPV
05

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Ideální parkourová překážka vhodná pro zrychlení
speedrunové dráhy a ve spojení s překážkou jumping
side k nácviku techniky tic-tac. Vhodné i jako
odrazová plošina na walltricky a flipy.

 

Specifikace

1,9m
d

1,25-3m
š

0,8m
v



Parkourová překážka “Big A”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

10

PPV
06

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Parkourová prekážka určena k rychlým výlezům,
(wallclimbům), přeskokům a všem trikům kdy se 
parkourista odráží o stěnu tzv. walltricks,  
wallflip, wallspin aj.

 

Specifikace

1,4m
d

1,25-3m
š

1,8m
v



Parkourová překážka “Big Box”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

6

PPV
07

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Hlavní parkourová překážka - kostka. Slouží k nácviku
všech parkourových technik. Výlezy, výskoky, přeskoky,
seskoky, vaulty, flipy, triky aj. Velká variabilita
a možnost propojení s ostatními prvky.

 

Specifikace

1,2-3m
d

0,8-2m
š

1-2m
v



Parkourová překážka “Flat Cube”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

6

PPV
08

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Přízemní parkourová překážka určená k odrazům
a flipům z kostky. Ideální ve spojení s vyššími prvky
k nácviku doskoku - preciz. Ideální na vaulty
a flipy z vyvýšené překážky.

 

Specifikace

1-3m
d

1-3m
š

0,3-2m
v



Parkourová překážka “Springboard”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

6

PPV
09

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Parkourová překážka jednoduchého tvaru určena k rychlým 
flipům v běhu. Při kombinaci s ostatními překážkami můžete 
vytvářet variace od jednoduchých, až po velmi 
složité pro náročné parkouristy.

 

Specifikace

1-3m
d

1,2-3m
š

0,3-1m
v



Parkourová překážka “Rail”

Překážka se skládá z kovových tyčí, 
spojených speciálními konstrukčními 

fitinkami.
Lze navrhnout nejrozmanitější 

tvary a velikosti konstrukcí.  Ideální 
je kombinovat raily s velkými 

překážkami. Dráha tím získá na 
náročnosti i originalitě.

Snadná manipulace a vysoká
odolnost proti povětrnostním 

vlivům umožňuje nechat 
překážku součástí venkovního 

hřiště a v případě nutnosti 
překážku měnit a upravovat.

ITC

CZ

6

PPV
10

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Parkourová překážka určená pro nácvik stability,
přeskoky a skoky na tyč - rail. Simuluje trénink na zábradlí,
ve výškách, hrazdě aj. Nutná pro nácvik triků
a flipů, jako např. swing cast, giant atd.

 

Specifikace

1-6m
d

1-6m
š

0,5-3m
v



Parkourová překážka “Precision Wall”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

6

PPV
11

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Nejnižší překážka ideální k nácviku stability. Vhodná
jako doplněk k dalším “stěnovým” překážkám. Ideální
na prvky jako precision a jeho modifikace.

 

Specifikace

1,2-3m
d

0,5-1m
š

0-0,5m
v



Parkourová překážka “Wall”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

8

PPV
12

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Střední stěna je určena pro nácvik prvků jako wallclimb
a pokročilejších přeskokových technik. Vhodná jak
pro začínající parkouristy, tak i pro nejnáročnější
traceury. Velmi univerzální překážka. Stěnu 
lze i vychýlit a udělat z ní šikmou.

 

Specifikace

1,25-3m
d

1m
š

0,5-1m
v



Parkourová překážka “Big Wall”

Překážka se skládá z kovové 
konstrukce a voděodolných 

protiskluzových překližkových desek 
pro venkovní použití. Kovová 

konstrukce je opatřena antikorozní 
úpravou. Veškeré sváry a hrany 

konstrukcí jsou upraveny tak, aby 
byla co nejvíce eliminována 

možná zranění uživatele. 
Protiskluzové překližkové desky 

jsou připevněny     pomocí     
šroubů s oblou hlavou 

a pojistnými maticemi. Matice 
jsou ochráněny plastovou 

krytkou.

ITC

CZ

10

PPV
13

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Největší a nejtěžší stěna vyniká obrovskou stabilitou
a je určena k nejnáročnějšímu překonávání překážky.
Stěnu lze i vychýlit a udělat z ní šikmou plochu
pro snažší překonávání.

 

Specifikace

1,2-3m
d

2m
š

1-2,2m
v



Modifikace a variace

ITC

CZ

6

PPV
mix

Český výrobek

Typ

Institut certifikace

Věk od

Každou z parkourových překážek je možné kombinovat s ostatními,
modifikovat velikosti a zároveň je možné měnit zkosení, velikost, úhly aj.. 
Díky tomu lze vytvářet nespočet možných variací. 

 



Gymnastics & parkour academy
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