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Úvod:
Taekwon-do ITF je poměrně mladé bojové umění původem z Korey. 

V současné době si získává čím dál více příznivců a tak se 
rychle rozšiřuje základna lidí, kteří se mu věnují. S tím ale 
přestávají  dostačovat  současně  používané  metody  pro výuku 
historie, která se k Taekwon-do váže. Materiálů pro výuku je 
málo,  většinou  se  zabývají  pouze  jednou  oblastí  historie, 
například  jen  historií  Taekwon-do  nebo  jen  životopisem 
zakladatele,  gen.  Choi  Hong  Hi.  Z těchto  důvodů  jsem  se 
rozhodl  si  jako  cíl  bakalářské  práce  stanovit  vytvoření 
komplexní  výukové  pomůcky  zaměřené  na historické  události 
vážící  se  k Taekwon-do.  Nechci  však  pouze  utvořit  soubor 
historických fakt, chtěl bych do své práce začlenit i korejské 
legendy,  které  jsou  propojeny  s Taekwon-do.  Zakladatel, 
generál  Choi,  totiž  využil  jména  a  názvy  z těchto  legend 
pro pojmenování některých technických sestav (korejsky „tul“). 
Znalost těchto legend je tedy, např. pro žadatele o technické 
stupně Dan (tzv. „mistrovské stupně“) nebo žadatele o udělení 
trenérské třídy, stejně podstatná, jako znalost historických 
fakt.

Rád bych však, aby tento text mohl posloužit i pro zájemce, 
kteří ještě nejsou řádně seznámeni s naprostými základy, proto 
zde  úvodem  uvedu  i několik  základních  informací  například 
o systematice Taekwon-do.

Výuka Taekwon-do se jako u každého bojového umění dělí podle 
dosažené  úrovně.  V Taekwon-do  rozlišujeme  deset  žákovských 
technických  stupňů  a  devět  tzv.  mistrovských  technických 
stupňů.  Žákovské  technické  stupně  označeny  jako  „kup“,  kdy 
nejnižší  je  10.  kup,  následně  jsou  tyto  stupně  označovány 
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sestupně až k technickému stupni 1. kup, který je nejvyšším 
žákovským  stupněm.  Tyto  technické  stupně  se  rozlišují 
za pomoci  barvy  pásku  žáka.  Na 1.  kup  navazují  technické 
stupně, které se v češtině označují, ne příliš správně, jako 
tzv.  mistrovské,  ve světě  bojových  umění  jsou  tyto  stupně 
označovány jako „Dan“. Ty se dále rozlišují, kdy 1. Dan je 
nejnižší,  9.  Dan  je  v Taekwon-do  nejvyšší.  Jejich  držitelé 
jsou vždy označeni černým páskem s římským číslem označujícím 
příslušný Dan.

Při získávání technických stupňů „kup“ a technických stupňů 
až do výše 7. Dan prokazují žadatelé svou úroveň mimo jiné 
i cvičením  některých  ze 24  technických  sestav.  u vyšších 
technických  stupňů  „Dan“  je  součástí  jejich  udělení 
i posouzení zásluh žadatele v oblasti šíření Taekwon-do.
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1. Historie Korey
1.1 Historický vývoj
V  této  části  bych  rád  stručně  přiblížil  důležité  milníky 

v historii  samotné  Korey,  od jejího  vzniku  až  po moderní 
dějiny,  kde  figuruje  Korea  již  jako  dva  státy,  Korejská 
republika  (Jižní  Korea)  a  Korejská  lidově  demokratická 
republika  (Severní  Korea).  Vzhledem  k rozsáhlosti  celého 
zpracovávaného  celku  bude  tato  část  tvořena  spíše  formou 
encyklopedických  hesel,  než  plnohodnotným  souvislým  textem. 
Její rozsah a hloubka bude uzpůsobena potřebám hlavní cílové 
skupiny, tedy cvičencům Taekwon-Do ITF. Historii tohoto státu 
zpracoval v knize Historie Koreje Eckert a kolektiv.

1.1.1 Legendární období

Podle starých legend byla Korea, tehdy ještě jako Čoson (Země 
jitřní svěžesti), později pojmenovávaný jako Ko Čoson (Ko = 
Starý),  založena  3.  den  10.  měsíce  roku  2333  před naším 
letopočtem  svatým  Dan-Gunem,  synem  boha  Hwan-Unga  (Ten  byl 
synem  nejvyššího  tehdejšího  boha  Hwan-Ina,  který  stvořil 
korejský  lid).  Hwan-Ung  sestoupil  podle  legendy  se  3000 
služebníky  po duhovém  oblouku  na horu  Pektusan,  kde  založil 
Shinshi  –  Město  Bohů.  Odsud  pak  Dan-Gun  od založení  Čosonu 
roku 2333 př.n.l. až do roku 1122 př.n.l. dle legendy vládl 
lidu. Poté se Dan-Gun vrátil opět do říše bohů.

1.1.2 Období Tří království (37 př.n.l.-668 n.l.)

Historické  prameny  dokládají  existenci  Čosonu  až  o mnohem 
později, přibližně ve 4. století před naším letopočtem. V této 
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době  však  není  doložena  existence  centralizovaných 
společností,  ty  se  objevují  až  v 1.  století  před naším 
letopočtem. Do roku 57 př.n.l. je datován vznik Tří království 
(korejsky Samguk), Koguryo, Pekče a Silla. Na jihu korejského 
poloostrova  se  v té  době  nachází  ještě  království  Gaya,  to 
však svým významem za ostatními zaostává.

Koguryo bylo z těch tří největší, jeho rozloha zabírala celý 
střed  a  sever  Korejského  poloostrova  a  jižní  a  centrální 
Mandžusko (dnešní Severovýchodní Čína). V historii mělo toto 
království tři různá hlavní města, původní Jolbon (37 př.n.l.-
3  n.l.)  vystřídal  Gungnae  (3  n.l.-427),  který  měl  spíše 
charakter  vojenské  pevnosti.  Roku  372  se  do země  dostává  a 
začíná  se  zde  šířit  Buddhismus.  Roku  427  byl  trůn  tohoto 
království  přestěhován  do Pchjongjangu  (427-668).  Koguryo 
vedlo  neustálé  boje  s Čínou  se  kterou  sousedilo,   neustále 
zabíralo větší a větší území Mandžuska. Sjednocením Číny roku 
589  sice  nabírá  protivníkova  armáda  na síle,  ale  díky  lsti 
jednoho  z Koguryjských  generálů  je  téměř  všech  300.000 
vyslaných  čínských  válečníků  roku  612  u Pchjongjangu  mnohem 
menší armádou pobito. Koguryo zaniká roku 668 našeho letopočtu.

Království  Pekče  se  rozkládá  na jihozápadě  Korejského 
poloostrova. Hlavním městem je Hansong. Ve 4. století našeho 
letopočtu  zdárně  toto  království  prosperuje,  ovládá  téměř 
celou  jižní  část  poloostrova.  Roku  384  se  stává  Buddhismus 
státním  náboženstvím.  Období  největšího  rozkvětu  království 
končí  roku  475,  kdy  je  armádou  království  Koguryo  obsazeno 
hlavní město Hansong. Pekče zaniká roku 660 našeho letopočtu.

Silla, s hlavním městem Kumsong (dnešní Kjongdžu) je sice 
původně ze všech tří království tím nejmenším, jeho dravost 
však  prokáží  dějiny.  Už  ve 4.  století  našeho  letopočtu 
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pohlcuje království Gaya. V roce 528 se zde stává Buddhismus 
oficiálním náboženstvím. Za pomoci spojenectví s čínskou říší 
dynastie  Tchang  království  Silla  roku  660  n.l.  dobývá 
království Pekče, následně o osm let později, roku 668 n.l., 
dobývá království Koguryo. Tím končí období Tří království a 
začíná období Sjednocené Silly.

1.1.3 Období Sjednocené Silly (668-935)

Po sjednocení korejského poloostrova pod jednotné království 
Silla, tato opouští své čínské spojence a roku 676 několika 
bitvami  Čínu  donutí  k ústupu  mimo  území  poloostrova.  Čína 
přesouvá své místodržitelské úřady a uznává oficiálně nadvládu 
Silly  nad poloostrovem.  V období  úpadku  Silly  vzbouření 
rolníci zakládají státy Pozdní Pekče a Koguryo, které následně 
vytvoří silný celek pod názvem Korjo (ten dal základ dnešnímu 
názvu Korea). Korjo roku 935 přebírá vládu nad územím.

1.1.4 Korjo

Dynastie Korjo musí vybudovat silnou armádu, neboť se pro  
výhodnou  strategickou  pozici  poloostrova  stává  neustálým 
terčem útoků ze severu, zvláště pak Mongolů. Roku 1392 byla Ri 
Song-Gyem  založena  nová  dynastie  Ri,  která  byla  u moci 
v podstatě až do roku 1910.

1.1.5 Novověk

V devatenáctém století a první polovině 20. století sílily 
od okolních  států  snahy,  získat  nadvládu  nad korejským 
poloostrovem.  Roku  1884,  když  se  vzbouřili  rolníci  proti 
feudální  vládě,  požádala  vrchnost  čínskou  dynastii  Čching 
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o pomoc. Když se o vstupu čínských vojsk do Korey dozvědělo 
Japonsko,  rozhodlo  se  pro vyslání  8.000  vojáků  pod záminkou 
ochrany  vlastních  občanů  žijících  v Koreje.  Po potlačení 
povstání Čína navrhla Japonsku, aby obě armády Koreu opustily. 
To ale Japonsko odmítlo s tím, že by měli společně s Čínou 
reformovat  korejskou  vnitřní  správu  ve jménu  nastolení  míru 
ve východní  Asii.  To  však  Čína  považovala  za přílišné 
zasahování do vnitřních věcí jiného státu a nechtěla se toho 
účastnit.

Roku 1894 se napadením čínského loďstva japonskou armádou 
rozhořela 1. čínsko-japonská válka, kterou díky modernějšímu 
vybavení  a  lepší  disciplíně  Japonsko  po necelých  devíti 
měsících  vyhrálo.  Roku  1902  uzavřelo  Japonsko  s Velkou 
Británií smlouvu, kterou Japonsko uznalo britské zájmy v Číně 
a Velká Británie uznala japonské zájmy v Koreje. Tento pakt se 
stal jednou ze tří smluv se světovými mocnostmi, kterými si 
Japonsko připravilo půdu pro ovládnutí korejského poloostrova. 
V Asii  se  v té  době  posiloval  vliv  carského  Ruska,  rostlo 
vzájemné  napětí  mezi  ním  a  Japonskem.  Korea,  v atmosféře 
blížícího  se  rusko-japonského  střetu,  vyhlásila  neutralitu. 
Na to reagovalo Japonsko tím, že vyslalo do Koreje delegaci, 
která měla přimět Koreu k podepsání vzájemné smlouvy. V té se 
Japonsko  zavazovalo  respektovat  korejskou  nezávislost,  ale 
vymiňovalo  si  stálý  japonský  dohled  nad korejskou  státní 
správou.  Vypuknutím  rusko-japonské  války  roku  1904  se 
pro Koreu vše zkomplikovalo. Do sporu se totiž vložilo USA, 
které  v čele  s tehdejším  prezidentem  Theodorem  Rooseveltem 
zprostředkovalo sepsání mírové smlouvy mezi oběma mocnostmi. 
Součástí  této  tzv.  Portsmouthské  smlouvy  z roku  1905  byl 
článek o tom, že Rusko uznává vojenské, politické a ekonomické 
zájmy  Japonska  v Koreje.  V témže  roce  USA  podepsáním  Taft-
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Kacurova memoranda umožnilo Japonsku ovládnutí Koreje výměnou 
za uznání amerických zájmů na Filipínských poloostrovech.

Následně  byla  podepsána  Japonsko-korejská  protektorátní 
smlouva,  díky  které  Japonsku  již  nic  nebránilo  v okupaci 
Korey.  Dne  22.  srpna  1910  byla  Korea  na základě  anekční 
smlouvy  připojena  pod Japonskou  říši.  Z korejského  lidu  se 
stala  nejpodřadnější  součást  japonské  společnosti.  Korejci 
byli  utlačováni,  jako  tresty  za neposlušnost  a  odmítání 
placení  daní  byli  otročeni  na stavbách  silnic,  v dolech  a 
v továrnách.  Prvního  března  roku  1919,  poté,  co  byl 
pravděpodobně  otráven  bývalý  korejský  císař  Kodžong,  se 
uskutečnila celostátní protijaponská manifestace. Ta byla také 
inspirována projevem tehdejšího amerického prezidenta Woodrowa 
Wilsona, který vyzýval k ukončení evropské koloniální nadvlády 
a hlásal podporu národům na jejich sebeurčení. K tomuto došlo 
i přes to, že se Wilson ve svém projevu o nezávislosti Koreje 
vůbec nezmiňoval, protože to bylo v rozporu s obchodními zájmy 
projaponské  frakce  USA.  Deklarace  nezávislosti  Korey  byla 
přečtena  v Soulu,  následovala  pokojná  demonstrace  za získání 
samostatnosti  za přítomnosti  2  milionů  obyvatel  (japonské 
záznamy uvádějí méně než půl milionu). Proti této demonstraci 
tvrdě zasáhly japonské ozbrojené složky, kdy při střetu mělo 
být zatčeno na 7000 osob, 550 jich mělo být zastřeleno a 1400 
zraněno.  Mnoho  korejských  křesťanů  bylo  ukřižováno  nebo 
za živa upáleno v kostelích. Po propuknutí 2. čínsko-japonské 
války  v roce  1937  a  2.  světové  války  se  Japonci  pokusili 
o úplné zničení korejského národu. Šintoismus se stal v zemi 
povinným, zrušila se výuka v korejštině, korejská historie se 
nesměla  studovat,  noviny  nesměly  být  vydávány  v korejštině, 
korejské texty byly postaveny mimo zákon a byly páleny. Toto 
jednání  vedlo  k emigracím  Korejců  do Mandžuska,  Ruska  nebo 
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do USA. V Mandžusku v té době vzniklo hnutí známé jako Armády 
odporu,  které  vedlo  partyzánskou  válku  proti  japonským 
vojenským silám.

Po svržení jaderných bomb na Nagasaki a Hirošimu se Japonsko 
vzdává spojeneckým vojskům a tím je 15. srpna 1945 ukončena 
i jeho  35  let  trvající  nadvláda  nad Koreou.  Rudá  armáda 
obsazuje Mandžusko a blíží se ke korejskému poloostrovu. Nic 
jí  nebrání  jej  obsadit  celý,  protože  se  na něj  americké 
jednotky nedokáží přesunout dostatečně rychle. Plukovník Dean 
Rusk zkouší navrhnout rozdělení Korey podle 38. rovnoběžky a 
určit  tak  sféru  vlivu  jednotlivých  mocností.  S tím  SSSR 
souhlasí  a  tyto  mocnosti  tak  dávají  základ  moderních  dějin 
Jižní  Korey  (Korejské  republiky)  a  Severní  Korey  (Korejské 
lidově demokratické republiky).

(ECKERT, Carter J., LEE, Ki-Baik, LEW, Young Ick, ROBINSON, 
Michael, WAGNER, Edward W.:  Dějiny Koreje. Přeložily: Marta 
Bušková,  Štěpánka  Horáková  a  Miriam  Löwensteinová.  Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2001. Dějiny států, 26. ISBN 80-
7106-411-4)

1.2 Historie vázaná k Taekwon-Do ITF
Jak je již popsáno v úvodu, historie Korey se blízce váže 

k Taekwon-do jako k takovému. Jeho zakladatel, gen. Choi Hong 
Hi, užil jména a názvy z této historie, ať už z legend nebo 
z fakt,  k pojmenování  některých  technických  sestav.  Těchto 
sestav  má  Taekwon-do  24,  kdy  i toto  číslo  je  symbolické. 
Zastupuje 24 hodin, tedy jeden den. V korejské kultuře to může 
být  interpretováno  jako  symbolika  života  lidstva  oproti 
existenci vesmíru.

Jako první se žáci cvičící Taekwon-do učí dva celky. Nejedná 
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se  o technické  sestavy  jako  takové,  tomu  odpovídá  i jejich 
pojmenování. Saju Jirigi [sázu cčirugy] = údery do čtyř stran 
a Saju Makgi [sázu maky] = bloky do čtyř stran. Oba tyto celky 
se  učí  držitelé  technického  stupně  10.  kup,  tedy  žáci  co 
s Taekwon-do ITF teprve začínají a jsou označeni bílým páskem.

Úvody k technickým sestavám zpracoval již sám Choi Hong Hi 
v Encyklopedii Taekwon-do, což je soubor 15ti knih o více než 
5000  stranách,  ve kterém  generál  popsal  techniky,  technické 
sestavy  a  základní  informace  důležité  k výuce  Taekwon-do. 
Generálem  Choiem  byla  oficiálně  vydána  pouze  ve dvou 
jazykových  variantách,  v Korejštině a v Angličtině,  následně 
však  vzniklo  několik  různojazyčných  překladů.  Oficiální 
překlad  do českého  jazyka  však  stále  chybí.  Překladem 
z Encyclopedia of Taekwon-do se dozvíme následující:

„Název  sestavy,  počet  pohybů  a  schematický  diagram  každé 
sestavy symbolizuje buď hrdinské postavy v korejské historii 

nebo příbězích týkajících se historických událostí.

CHON-JI [Tsun-zi]:  znamená  doslovně  „Nebe  na Zemi“.  To  je 
v Orientu  interpretováno  jako  stvoření  světa  nebo  začátek 

lidských  dějin,  a  proto  je  to  prvotní  sestava  cvičena 

začátečníky. Tato sestava se skládá ze dvou podobných částí: 

jedna představuje nebe a druhá Zemi.

DAN-GUN [Tan-gun]:  je  pojmenován  po svatém  Dan-Gunovi, 

legendárním zakladateli Koreje v roce 2.333 př.n.l.

DO-SAN [To-san]: je pseudonym vlastence Ahn Chang-Hoa (1876-
1938). 24 pohybů představuje jeho celý život, který věnoval 

podpoře vzdělání v Koreje a Korejskému hnutí za nezávislost.

WON-HYO [Von-jo]: byl známý mnich, který zavedl buddhismus 
do dynastie Silla v roce 686 n.l.
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YUL-GOK [Jul-go]: je pseudonym velkého filozofa a učence Yi 
I (1536-1584), přezdívaného také „Konfucius Koreje“. 38 pohybů 

této  sestavy  se  váže  k jeho  rodišti  na 38.  rovnoběžce  a 

diagram tulu (┼) znamená „učenec“.

JOONG-GUN [Čun-gun]: je pojmenován po vlastenci Ahn Joong-
Gunovi,  který  zavraždil  Hiro-Burmi  Ita,  prvního  japonského 

generálního guvernéra Koreje, známého jako muže, který hrál 

hlavní roli v Korejsko-Japonském sjednocení. Tato sestava má 

32 pohybů, které reprezentují věk tohoto vlastence, když byl 

popraven ve vězení Lui-Shung (1910).

TOI-GYE [Te-ge]: je pseudonym známého učence Yi Hwang (16. 
století),  odborníka  na neokonfucianismus.  37  pohybů  této 

sestavy se váže k jeho rodišti na 37. rovnoběžce, diagram tulu 

(┼) znamená „učenec“.

HWA-RANG [Hva-rang]:  je  pojmenován  po škole  (skupině) 

mladých  bojovníků  Hwa-Rang,  která  vznikla  v dynastii  Silla 

na počátku 7. století. 29 pohybů odkazuje na 29. pěší divizi, 

kde se Taekwon-Do vyvinulo do finální podoby.

CHOONG-MOO [Čung-mu]: byl pseudonym daný slavnému admirálovi 
Yi Soon-Sinovi z dynastie Yi. Ten byl pokládaný za vynálezce 

první obrněné bitevní lodi (Kobukson) v roce 1592, která je 

považovaná za předchůdce dnešních ponorek. Důvodem, proč tato 

sestava končí útokem levé ruky je, že to má symbolizovat jeho 

politováníhodnou  smrt,  díky  které  již  nemohl  prokázat  svůj 

potenciál a věrnost svému králi.

KWANG-GAE [Kvan-ge]: je pojmenován po slavném Kwang-Gae-Toh-
Wangovi, 19. králi dynastie Koguryo, který znovu nabyl všechna 

ztracená území, včetně velké části Mandžuska. Diagram tulu (┼) 

představuje  rozšíření  a  obnovu  ztraceného  území.  39  pohybů 
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odkazuje na první dvě číslice letopočtu 391 n.l., roku jeho 

nástupu na trůn.

PO-EUN [Poun]: je pseudonym loajálního básníka Chong Mong-
Chu (okolo roku 1400 n.l.), jehož báseň „Nesloužil bych jinému 

pánovi, i kdybych měl být stokrát ukřižován“, která je známa 

všem Korejcům. Umělec byl také průkopníkem v oblasti fyziky. 

Diagram tulu (-) představuje jeho neomylnou věrnost králi a 

vlasti ke konci dynastie Korjo.

GE-BAEK [Ge-bek]:  je  pojmenována  po slavném  generálovi 

v dynastii Baek Je (660 n.l.). Diagram tulu (|) představuje 
jeho  přísnou a striktní vojenskou disciplínu.

EUI-AM [Oj-am]: je pseudonym Son Byong Hi, vůdce  Korejského 
povstání  za nezávislost  z 1.  března  1919.  45  pohybů  se 

vztahuje k jeho věku v roce 1905, když si změnil jméno z Dong 

Hak (Orientální vzdělání) na Chondo Kyo (Náboženství andělské 

cesty). Diagram (|) představuje jeho nezdolného ducha, protože 
zasvětil svůj život prosperitě jeho národa.

CHOONG-JANG [Čung-jang]:  je  pseudonym  daný  generálovi  Kim 
Duk  Ryangovi, který  žil v dynastii Yi  ve 14. století.  Tato 

sestava  končí  útokem  levé  ruky,  který  symbolizuje  jeho 

tragickou  smrt  ve 27  letech  ve vězení  ještě  dřív,  než  byl 

schopen dosáhnout plné dospělosti.

JUCHE [Cuce]: je filozofická myšlenka, že člověk je pánem 
všeho a rozhoduje o všem, jinými slovy představa, že člověk je 

pánem světa a jeho vlastního osudu. Říká se, že tato myšlenka 

byla  zakořeněna  v hoře  Baekdu  která  symbolizuje  ducha 

korejského lidu. Diagram tulu (└|┘) představuje horu Baekdu.

SAM-IL [Sam-il]:  označuje  historické  datum  povstání 
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za nezávislost Koreje, které vypuklo po celé zemi 1. března 

1919.  33  pohybů  v sestavě  vzpomíná  na 33  vlastenců,  kteří 

stáli u zrodu tohoto povstání.

YOO-SIN [Jo-sin]:  je  pojmenován  po generálovi  Kim  Yoo 

Sinovi,  velícím  generálovi  během  dynastie  Silla.  68  pohybů 

symbolizuje  poslední  dvě  číslice  letopočtu  668  n.l.,  roku 

sjednocení Koreje. Přípravný postoj znamená meč tasený spíše 

na pravou než levou stranu, což symbolizuje Yoo-Sinovu chybu, 

že  uposlechl rozkazy  svého krále  a bojoval  se zahraničními 

vojsky proti svému vlastnímu národu.

CHOI-YONG [Čo-jong]:  je  pojmenován  podle  generála  Choi 

Yonga,  ministerského  předsedy  a  velitele  ozbrojených  sil 

v dynastii Koryo v průběhu 14. století. Choi Yong byl velmi 

respektován  pro svou  loajalitu,  vlastenectví  a  pokoru.  Byl 

popraven svými podřízenými veliteli v čele s generálem Yi Sung 

Gae. Ten se později stal prvním králem dynastie Yi.

YON-GAE [Jon-ge]:  je  pojmenován  po slavném  generálovi, 

působícím během dynastie Koguryo, Yon Gae Somoonovi. 49 pohybů 

symbolizuje poslední dvě číslice v letopočtu 649 n.l., roku 

kdy přinutil dynastii Tchang opustit Koreu poté, co rozdrtil 

téměř 300.000 jejích vojáků u Ansi Sung.

UL-JI [Ul-či]:  je  pojmenován  po generálovi  Ul-Ji  Moon 

Dokovi, který úspěšně bránil Koreu proti invazi téměř miliónu 

vojáků  dynastie  Tang,  vedených  Yang-jeem  v roce  612.  Ul-ji 

používal  taktiku  partyzánů,  úder  a  ústup,  jež  zdecimovala 

velké množství ozbrojených sil. Diagram tulu (ן) představuje 

jeho příjmení. 42 pohybů představuje věk gen. Choi Hong Hi, 

v době, kdy tuto sestavu navrhl.

MOON-MOO [Mun-mu]:  vzdává  čest  30.  králi  dynastie  Silla. 
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Jeho tělo bylo pohřbeno blízko Dae Wang Am (Velká královská 

skála). Podle jeho vůle bylo jeho tělo uloženo do moře („Kde 

moje duše bude navždy bránit mou zem proti Japoncům“). Říká 

se, že Sok Gul Am (Kamenná jeskyně) byla vybudována za účelem 

střežení jeho hrobu. Sok Gul Am je výborný příklad kultury 

dynastie Silla. 61 pohybů v této sestavě symbolizuje poslední 

2 číslice letopočtu 661 n.l., kdy Moon-moo nastoupil na trůn.

SO-SAN [So-san]:  je  pseudonym  slavného  mnicha  Choi  Hyong 
Unga (1520-1604) z dynastie Yi. 72 pohybů připomíná jeho věk, 

když s pomocí svého žáka Sa Myung Danga zorganizoval armádu 

mnichů - vojáků. Tito mniši pomohli odrazit japonské piráty, 

kteří v roce 1592 zaplavili většinu korejského poloostrova.

SE-JONG [Se-jong]:  je  pojmenován  po největším  korejském 

králi, Se-Jongovi, který vynalezl v roce 1443 n.l. korejskou 

abecedu. Tento muž byl také významný meteorolog. Diagram tulu 

(ᵻ) představuje krále, zatímco 24 pohybů odkazují na 24 písmen 
korejské abecedy.

TONG-IL [Tong-il]: označuje rozhodnutí o sjednocení Koreje, 
která  byla  rozdělena  od roku  1945.  Diagram  (|)  symbolizuje 
jednotnou cestu.“

[GEN. CHOI, Hong Hi.  Encyclopedia of Taekwon-Do. 1. vydání. 
Ontario,  Canada,  1983,  s.  15-18.  vol.  8. Dostupné  také  z: 
http://www.bluecottagetkd.com/files/vol08.pdf.]

Jako první byla zmíněna technická sestava Chon-Ji, tu se učí 
držitelé technického stupně 9. kup, kteří jsou označeni bílým 
páskem se žlutým příčným proužkem na jednom z jeho konců.
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1.2.1 Legenda o sv. Dan-Gunovi

Dle této legendy roku 2333 př.n.l., když nebe a země nebyly 
ještě  rozděleny,  v době  kdy  všechna  zvířata  mluvila  stejně 
(tak  jako  lidé),  seslal  bůh  Hwan-In  svého  syna  Hwan-Unga 
na východ,  do míst  dnešní  Severní  Korey.  Hwan-Ung  sestoupil 
po duhovém oblouku na nejvyšší místo tohoto poloostrova, horu 
Pektusan. Jednoho dne za Hwan-Ungem přišli tygr a medvědice 
s žádostí, aby je proměnil v lidi. Hwan-Ung dlouho váhal, zda 
jim  to  má  umožnit,  ale  nakonec  svolil.  Oběma  zvířatům 
zdůraznil, že to pro ně nebude jednoduché a bude to vyžadovat 
obrovskou  trpělivost.  Zvířata  však  byla  ochotna  pro proměnu 
podstoupit  cokoliv.  Hwan-Ung  dal  tygrovi  i medvědici  pouze 
několik kořínků a dvacet stroužků česneku, při tom jim řekl, 
že  nyní  budou  muset  následujících  sto  dní  zůstat  zalezlí 
v jeskyni a toto bude jejich jediná potrava. Po dvaceti dnech 
tygr  jeskyni  opustil,  aby  našel  nějakou  potravu.  Kořínky  a 
stroužky česneku totiž už dávno snědl a byl příliš zesláblý 
na to, aby vydržel v jeskyni až do konce. O možnost proměny 
tímto tygr navždy přišel. Medvědice však vytrvala. Když sto 
dní téměř uplynulo, začala jí opadávat srst a začala se měnit. 
Po sto dnech se přeměnila v krásnou ženu. Ta je později známá 
jako Ung-Yo, což znamená „dívka zrozená z medvěda“. Hwan-Ung 
byl z krásy Ung-Yo unesen a tak se s ní oženil. Později se jim 
narodil  syn,  kterému  dali  jméno  Dan-Gun.  Ten  se  stal 
zakladatelem první korejské dynastie zvané Ko-Choson. Potomci 
této dynastie pak vždy stáli v čele nejsilnějších klanů v této 
oblasti. V roce 1122 př.n.l. se po neúspěšném pokusu o svržení 
Shangské dynastie generál Ki-Ja, tj. strýc tehdejšího čínského 
císaře, uchýlil do Korey i se svými 5000 stoupenci. Samotný 
Dan-Gun pak v době, kdy vládl již téměř 1211 let, nedokázal 
čelit armádě generála Ki-Ja a odešel do města Mun-Wha, kde se 
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proměnil ve svou božskou podobu a odešel ze země.

(http://dangun.taekwondo.cz/Teorie-a-techniky/Dan-Gun, 
http://general.choi.cz/06.php (2007) )

Technickou sestavu Dan-Gun se učí držitelé technického stupně 
8. kup, kteří jsou označeni žlutým páskem.

1.2.2 Do-San

Pátráním v historických pramenech se dozvíme, že jak je již 
výše v textu uvedeno, jedná se o pseudonym, který nosil Anh 
Chang-Ho, původním jménem Anh Chi-Sam, známý korejský bojovník 
za nezávislost. Říká se, že jméno si na Anh Chang-Ho změnil 
sám už jako teenager, když se začínal věnovat řečnictví. Anh 
se narodil 9.11.1876 v Kangso Pyeongan, dnešní Jižní Pyongan 
v Severní  Koreje.  Roku  1902  se  se  svou  ženou  přestěhoval 
do San  Francisca,  aby  zde  získal  kvalitnější  vzdělání. 
Ve Spojených  státech  amerických  byl  jedním  z prvních  vůdců 
korejsko-americké  komunity  přistěhovalců.  Roku  1907,  tj. 
Po návratu z USA do Korey, založil organizaci Shiminhoe. Ta je 
považována  za nejdůležitější  organizaci  v boji  s Japonskou 
okupací  a  nadvládou.  Svůj  život  trávil  střídavě  v Koreje  a 
v USA. V San Francisku roku 1913 založil organizaci Hung Sa 
Dan, známou také jako „Young Korean Academy“ - ta měla vést 
mladé korejské lidi a rozvíjet u nich dobré zdraví a dobré 
fyzické a morální vlastnosti. Tato organizace funguje dodnes 
s mnoha pobočkami v rámci Korey a ve velkých městech v USA. 
Anh  Cang-Ho  byl  roku  1919  klíčovým  členem  při zakládání 
Prozatímní vlády Korejské republiky v Šanghaji. Je také jedním 
ze dvou možných autorů veršů vlastenecké písně Aegukga, která 
je  v současnosti  jihokorejskou  hymnou.  Název  písně  doslova 
znamená  „Píseň  lásky  k zemi“  nebo  „Vlastenecká  píseň“. 
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Historické prameny nasvědčují spíše variantě, že právě Do-San 
byl tím skladatelem, který slova hymny napsal, nikoliv druhý 
možný autor, tj. politik Yun Chi Ho. Roku 1926 odcestoval Anh 
naposledy zpět do Korey, do USA se už nikdy nevrátil. Následně 
byl totiž Japonskou vládou pro své vlastenecké názory více než 
pětkrát uvězněn. V průběhu věznění byl opakovaně mučen. Ani 
tím však nebyla zlomena jeho láska k vlasti. Roku 1937 byl Anh 
japonskými úřady opět zatčen. Jeho zdraví v té době bylo však 
již  natolik  chatrné,  že  byl  propuštěn  na kauci  a  z vězení 
převezen  rovnou  do Fakultní  nemocnice  v Kyungsung.  Zde 
10.3.1938 své těžké nemoci podlehl. Mnozí považují Anh Chang-
Hoa  za jednoho  z největších  morálních  a  filozofických  vůdců 
Korey v průběhu 20. století.

(www.dosan.org, http://en.wikipedia.org/wiki/An_Chang-ho)

Technickou sestavu Do-San se učí držitelé technického stupně 
7. kup, kteří jsou označeni žlutým páskem se zeleným příčným 
proužkem na jednom z jeho konců.

1.2.3 Won-Hyo

Tento mnich žil v království Silla v letech 617-686 našeho 
letopočtu. Je považován za nejvýznamnějšího šiřitele buddhismu 
na korejském  území.  Na internetových  stránkách  zaměřených 
na život a dílo Gen. Choie se o Won-Hyovi dočteme následující:

„Snad nejvýznamnější mnich a učenec své doby, hrál zásadní 
roli  v rozsáhlé  propagaci  buddhistického  učení  „Čisté  země“ 

po celém  království.  Učení  „Čisté  země“  bylo  budhismem 

pro masy,  tedy  vírou,  již  mohli  pochopit  a  přijmout 

i nevzdělaní. Nevyžadovala pochopení žádného složitého učení 

buddhistických  súter,  stačilo  pouze  opakovat  slova  „Namu 
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Amitcha-bul“  jako  způsob,  jak  vzdát  poctu  Buddhovi.  Pokud 

člověk pouze opakoval tato nesmírně jednoduchá zbožná slova, 

mohl se znovu narodit v „Čisté zemi“ či západním ráji, kde 

žije Buddha Amitábha. Učení „Čisté země“ se stalo budhismem 

mas zčásti pro přístupnost a snadnost obřadů, zčásti proto, že 

nabízelo  naději  na únik  ze zoufalství  života  naplněného 

každodenním  utrpením  způsobeným  obrovskými  nerovnostmi 

ve společnosti Silly pod autoritářskou vládou.

Won-Hyo strávil první část své kariéry jako mnich. V roce 

661 odešel s přítelem do Číny, kde chtěli studovat budhismus. 

Cestou je zastihl velký liják a byli nuceni se ukrýt někde, 

o čem se domnívali, že je kamenný svatostánek. V noci Won-Hyo 

dostal žízeň, a tak nahmatal nádobu, o které si myslel, že je 

to  tykev  a  napil  se  z ní  studené,  osvěžující  vody.  Ráno 

společníci zjistili, že jejich úkryt je ve skutečnosti hrobka 

pokrytá  lidskými lebkami  a nádoba,  ze které  v noci pil,  je 

lidská  lebka  s poloslanou  vodou.  Pohnut  touto  zkušeností 

s vírou, že odporné místo se zdálo být útulným útočištěm, Won-

Hyo  žasl  nad silou  lidské  mysli  transformovat  realitu. 

Na základě této události Won-Hyo opustil dráhu mnicha a začal 

šířit budhismus jako laik.

Protože  Won-Hyo  odmítal  jakoukoli  konfrontaci,  bylo 

pochopitelné, že začal kázat právě učení „Čisté země“. Když 

podle jedné legendy Won-Hyo porušil své sliby a se sillskou 

princeznou  zplodil  syna  Sol  Chonga,  cestoval  prý  do všech 

koutů  země,  kál  se  a  všude  kázal  víru  „Čisté  země“.  Jeho 

usilovná snaha údajně obrátila na buddhistickou víru nejméně 

osmdesát  procent  obyvatel  království  Silla.  Mimo  to  během 

celého  svého  života  napsal  přes 80  prací  ve více  než  200 

svazcích.“
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[Generál Choi Hong Hi: - člověk, který dal světu taekwon-do. 
[online].  2007,  6.9.2007  [cit.  2012-04-24].  Dostupné  z: 
http://general.choi.cz/06.php]

Technickou sestavu Won-Hyo se učí držitelé technického stupně 
6. kup, kteří jsou označeni zeleným páskem.

1.2.4 Yul-Gok

Yul-Gok je pseudonym učence Yi I (1536-1584), který je také 
nazýván  Konfuciem  Koreje.  Jeho  otcem  byl  4.  státní  radní, 
matka  byla  uznávaná  pro svou  učenost  a  znalost  kaligrafie. 
O něm  samotném  se  traduje,  že  ve věku  sedmi  let  dokončil 
studium  klasického  konfucianismu.  Ve třinácti složil zkoušky 
pro státní  službu  v literárním  oddělení  s nejvyšším 
hodnocením. V šestnácti letech, tj. po smrti své matky, odešel 
do kláštera  na horu  Kumgang,  kde  se  3  roky  věnoval  studiu 
textů  o zen  buddhismu,  taoismu  a  konfucianismu.  Ve svých 
dvaceti  letech  opět  opustil  hory  a  začal  prohlubovat  své 
znalosti konfucianismu. Ve 23 letech splnil speciální státní 
zkoušky, opět s nejvyšším hodnocením. Jeho diplomovou práci, 
Cheondochaek  („Kniha  z nebeských  cest“),  mnozí  považují 
za literární veledílo. Státní zkoušky složil celkem devětkrát 
za sebou  s nejvyšším  hodnocením.  Ve věku  29  let  složil  se 
stejným hodnocením i nejvyšší státní zkoušky. Ve stejném roce 
začal  pracovat  ve vládě  své  země.  Díla  která  za svůj  život 
napsal  vykazovala  jeho  hluboké  znalosti  historie, 
konfucianismu  a  taoismu.  V roce  1583  odchází  ze státních 
služeb, rok na to  ve věku 48 let umírá.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Yi_I, 
http://tkdtutor.com/TOPICS/Patterns/Sets/Changhon-Pattern-
Set/05-YulGok/YulGok-PREFACE-01.htm)
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Technickou sestavu Yul-Gok se učí držitelé technického stupně 
5. kup, kteří jsou označeni zeleným páskem s modrým příčným 
proužkem na jednom z jeho konců.

1.2.5 Joong-Gun

Anh  Joong-Gun  se  narodil  2.  září  1989  ve městě  Haeju 
v provincii Hwanghae. Jako malý se učil čínské literatuře a 
západním  vědám,  jevil  však  více  zájmu  o bojová  umění  a 
střelbu.  V šestnácti  letech  vstoupil  se  svým  otcem 
do katolické církve, přijal křestní jméno Thomas a naučil se 
francouzsky. Ve věku 25 let začal podnikat v uhelném průmyslu. 
V roce 1907 se uchýlil do Vladivostoku, aby se zde připojil 
k protijaponskému  odboji.  Zde  byl  jmenován  generálporučíkem 
ozbrojených  sil  odboje.  Vedl  několik  útoků  proti  okupační 
japonské armádě.

Roku  1909  se  rozhodl  zavraždit  okupačního  japonského 
generálního guvernéra Koreje  Hiro-Burmi Ita. Dne 26. října 
1909 guvernér Ito přijel do Harbinu, Mandžuského města, kde se 
měl setkat s ministrem financí Ruské říše. Joong-Gun prošel 
na nádraží mezi japonskou stráží s pistolí ukrytou do krabičky 
na jídlo. Když skončilo jednání a Ito vyšel z vlaku ven, třemi 
ranami  jej  zastřelil.  Při tom  dále  postřelil  přítomného 
japonského  generálního  konzula,  tajemníka  imperiálního 
ministerstva  pro vnitřní  záležitosti  a  jednatele  železnice 
jižního  Mandžuska.  Následně  začal  na znamení  korejské 
nezávislosti  mávat  korejskou  vlajkou  a  rusky  provolávat 
„Korea! Urá!“. Následně byl ruskou stráží zatčen. Požadoval, 
aby byl svými vězniteli oslovován svým křestním jménem Thomas, 
dále  aby  jej  jako  generálporučíka  korejské  odbojové  armády 
považovali za válečného zajatce, nikoliv za zločince. Při svém 
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zatčení  udával  15  zločinů,  kterých  se  Ito  dopustil,  a  tím 
odůvodňoval své rozhodnutí jej zabít.

Před Joong-Gunovým odsouzením mu jeho japonský obhájce řekl: 
„Z toho, co jste mi řekl, je jasné, že jste spravedlivý muž 
z východní  Asie.  Nevěřím,  že  by  byl  trest  smrti  uložen 
spravedlivému  muži.  Není  čeho  se  obávat.“  Přesto  však  byl 
nakonec k smrti odsouzen. Nebyl souzen jako válečný zajatec, 
ale jako atentátník a tak nebylo vyhověno ani jeho žádosti 
na smrt zastřelením, jak se sluší na válečného zajatce. Dne 
26. března 1910 byl v Port Arthur oběšen.

(http://en.wikipedia.org/wiki/An_Jung-geun)

Technickou  sestavu  Joong-Gun  se  učí  držitelé  technického 
stupně 4. kup, kteří jsou označeni modrým páskem.

1.2.6 Toi-Gye

Toi-Gye, vlastním jménem Yi Hwang žil mezi lety 1501 – 1570. 
Narodil  se  v Ongye-Ri  v provincii  Gyeongsang,  byl  starším 
současníkem Yi I (Yul-Goka) a stejně jako on byl považován 
za velice významného šiřitele neokonfucianismu. Byl nejmladší 
z osmi dětí a stejně jako Yi I byl považován za zázračné dítě, 
neboť už ve věku dvanácti let začal psát poezii. V 18 letech 
napsal báseň Yadang („Rybník v přírodě“), která je považována 
za jedno z jeho hlavních děl. V roce 1523 nastoupil na Národní 
akademii Sungkyunkwan, o čtyři roky později složil předčasné 
zkoušky, aby se mohl stát státním úředníkem. V roce 1533 opět 
nastoupil na tuto akademii a o rok později zde složil státní 
zkoušky s nejvyšším oceněním. Po smrti matky v jeho 37 letech 
se vrátil do rodného domu a truchlil po dobu 3 let. Od svých 
39  let  byl  jmenován  do mnoha  funkcí,  včetně  tajného 
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královského inspektora. Díky své bezúhonnosti byl při čistkách 
zkorumpovaných  vládních  úředníků  velice  neúprosný.  V mnoha 
případech  byl  kvůli  svému  odhodlání  a  smyslu  pro princip 
dokonce  vypovězen  z hlavního  města.  Ve svých  48  letech  byl 
jmenován  guvernérem  provincie  Danyang,  poté  ještě  provincie 
Punggi. V roce 1552 byl jmenován vrchním instruktorem akademie 
Sungkyunkwan,  později  však  významnější  posty  již  odmítá. 
V roce 1560 zakládá Dosan Seodang, kde se ponořil do studia, 
výuky a rozjímání. O sedm let později se nechá ještě přemluvit 
k návratu zpět do politického života. Ten opouští v roce 1570, 
stejného roku také umírá.

(http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Yi_Hwang, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Yi_Hwang)

Technickou sestavu Toi-Gye se učí držitelé technického stupně 
3. kup, kteří jsou označeni modrým páskem s červeným příčným 
proužkem na jednom z jeho konců.

1.2.7 Hwa-Rang

Název  je  od školy  bojovníků  království  Silla.  Jednalo  se 
o vojenskou organizaci slučující a formující mladé obyvatele 
tohoto  království.  Velice  kvalitně  tuto  historii  zpracoval 
autor stránek o generálovi Choiovi:

„Válečníci  království  Silla  pocházeli  skoro  vždy  z elity, 
pokud už ne přímo z královské krve, pak ze starověké vojenské 

organizace hwarangů. Byla to organizace šlechtických mladíků 

ve věku  od patnácti  do dvaceti  let.  O její  vytvoření  se 

zasloužil sillský král Jin Hung ve druhé polovině 6. století, 

přičemž  jejím cílem  bylo vychovat  elitu jak  vojenskou, tak 

i politickou  a  rituální.  Jiným  možným  vysvětlením  vzniku 
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hwarangů je určitá kontrola mladých. Vzdělávání se odvíjelo 

od potřeb  království,  hwarangové  jejichž  vůdcové  bývali 

většinou  různým  způsobem  spřízněni  s panovnickým  rodem,  se 

cvičili  v bojových  uměních.  Součástí  výchovy  však  byla 

i duchovní  složka  (filosofie,  umění,  hudba),  o čemž  svědčí 

hwarangský  kodex,  složený  ze tří  různých  učení  - 

konfucianismu, budhismu a taoismu.

Výuka probíhala na odlehlých místech, u hor a řek, což vede 

k různým  spekulacím,  jak  co  se  týče  jejího  zaměření,  tak 

i např. tajných obřadů. Po jejím ukončení sloužili hwarangové 

jako  vojáci,  generálové,  někteří  se  stali  ministry  nebo 

váženými  muži.  Vlastností,  jíž  se  proslavili,  byla  jejich 

bezpodmínečná  oddanost  vlasti.  Dokonce  se  o nich  píše 

v čínských  kronikách:  „...  v Sille  vybírají  krásné  potomky 

významných  lidí,  potírají  je  pudrem,  oblékají  do nádherných 

šatů a říkají jim chlapci – květiny.“

Jedním  z nejznámějších  hwarangů  byl  také  největší  hrdina 

sillských a snad i korejských dějin, generál Kim Ju-sin.

Hwarangové  byli  učeni  pěti  hlavním  principům  mezilidských 

vztahů:  lidskost  (in),  spravedlnost  (ui),  zdvořilost  (je), 

moudrost (či), důvěra (sin).

Dále  byli  učení  v šesti  uměních:  etika  (je),  hudba  (ak), 

lukostřelba (sa), jezdectví (o), psaní (so), matematika (su).

Nakonec  byli  také  učeni  ve třech  nevojenských  povoláních: 

královský vychovatel, instruktor, učitel.

K tomu byli vychovávání k šesti způsobům jak sloužit vládě a 

králi.  Jednalo  se  o tzv.  pět  příkazů,  které  pro hwarangy 

sepsal buddhistický mnich Wong Wang: věrně sloužit králi, se 

synovskou  úctou  sloužit  rodičům,  mít  důvěru  k příteli, 
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neustupovat v boji, zabíjet zvířata vybíraje si.

Vlastní  výcvik  hwarangů  se  skládal  z celé  řady  aktivit 

zaměřených na kultivaci ducha a těla. Hwarangové byli cvičeni 

ve válečných dovednostech jako je jízda na koni, lukostřelba, 

boj  kopím,  šerm  a  vrhání  kamenů.  Další  prameny  se  zmiňují 

i o praktikování  bojového  umění  beze  zbraně  –  pravděpodobně 

subak. Buddhistická meditace a pobyty v horách pak měly za cíl 

mladé  šlechtice  připravit  k boji  psychicky,  zocelit  jejich 

vůli,  zlepšit  jejich  v boji  tak  důležitou  schopnost 

koncentrace  a  vůbec  celkově  zlepšit  jejich  psychickou 

i fyzickou odolnost. Od hwarangů se očekávalo, že se v dobách 

války  stanou  statečnými  vojáky  a  veliteli  a  v dobách  míru 

věrnými  úředníky  a  pomocníky  krále.  Organizace  hwarang  se 

stala významnou silou v bojích o sjednocení poloostrova v 7. 

století.“

[Generál Choi Hong Hi: - člověk, který dal světu taekwon-do. 
[online].  2007,  6.9.2007  [cit.  2012-04-24].  Dostupné  z: 

http://general.choi.cz/06_01.php]

Technickou  sestavu  Hwa-Rang  se  učí  držitelé  technického 
stupně 2. kup, kteří jsou označeni červeným páskem.

1.2.8 Choong-Moo

Pseudonym  Choong-Moo  patří  nejvýznamnějšímu  korejskému 
admirálovi Yi Sun-Sinovi (28. dubna 1545 – 16. prosince 1598). 
O tom, jak si tohoto muže Korejci považují vypovídá i fakt, že 
krom  televizních  inscenací,  seriálů  a  filmů  na jeho  téma 
vznikla i počítačová hra. Jedná se totiž o národního hrdinu, 
který v 16. století zvrátil vývoj japonsko-korejské války a 
porazil mnohanásobně větší flotilu japonských lodí.
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Tou slavnou bitvou byla bitva u Myeongnyang z 26. října 1597, 
kdy  admirálovy  pozice  byly  poslední  ochranou  před vpádem 
japonské  armády  do Soulu.  Proti  sobě  tehdy  stála  flotila 
čítající  minimálně  333  japonských  plavidel  (z  toho  133 
válečných  a  200  logistických)  a  malá  korejská  flotila  o 13 
plavidlech. Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale Korea tu bitvu 
vyhrála. Bylo to díky admirálem mistrně navrženým plavidlům, 
které pro svou podobu s mořskou želvou pojmenovali Kobukson. 
Tyto  lodě  se  svou  konstrukcí  dají  považovat  za předchůdce 
dnešních  ponorek.  Jednalo  se  o džunky  s pancéřováním  horní 
paluby, které navíc využívaly kouřové clony tvořené zapálením 
síry a ledku. Tento  kouř vypouštěly z obří hlavy na svých 
přídích,  čímž  u vojska  soupeře  vyvolával  paniku,  protože 
námořníci si svůj vizuální vjem spojovaly s různými hrozivými 
pověstmi.  Ke zničení  protivníkových  lodí  Kobuksony  využívaly 
předchůdce dnešních plamenometů, čímž svůj hrozivý obraz ještě 
tato  plavidla  dotvářela.  Pro standardní  přesun  využíval 
Kobukson  plachet,  v bojových  situacích  pak  manévroval  díky 
skrytým  veslům.  Posádku  lodě  tvořilo  45  vojáků  a  80  –  120 
veslařů.

Yi Sun-Sin je v jedné z námořních bitev roku 1598 zasažen 
zbloudilou střelou. Jeho poslední slova se interpretují jako: 
„Neříkejte, že jsem mrtev, ohrozilo by to naše vítězství.“

(http://www.natkd.com/legend.htm, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Yi_Sun-sin, 
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/41858, 
http://narama.taekwondo.cz/taekwondo/tuly/choong-moo/)

Technickou  sestavu  Choong-Moo  se  učí  držitelé  technického 
stupně 1. kup, kteří jsou označeni červeným páskem s černým 
příčným proužkem na jednom z jeho konců.
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2. Generál Choi Hong Hi
Když se 19. listopadu 1918 ve vesničce Hwa Dae v provincii 

Myong  Chun  na území  dnešní  Severní  Korey  (Korejské  lidově 
demokratické  republiky)  narodil  malý  chlapec  Choi  Hong  Hi, 
nikdo netušil, že toto datum bude za pár desítek let pro mnoho 
lidí  velice  významné.  Otcem  byl  vyslán  k mistrovi  Han  Il 
Dongovi, který jej učil umění kaligrafie. Protože se jednalo 
o mistra starého korejského bojového umění Teak Kyon, nechal 
se od něj Choi tomuto umění učit také. Již od mládí se však 
Choi  zapojoval  do různým  akcí  na osamostatnění  Korey 
od japonské  nadvlády,  proto  byl  následně  ze školy  vyloučen. 
Na univerzitu se opět zapisuje v devatenácti letech, kdy roku 
1937  odjíždí  studovat  do Japonska.  Před odjezdem  se  zaplete 
do rvačky,  sice  zvítězí,  ale  je  si  vědom  toho,  že 
před návratem do Korey se musí naučit pořádně bojovat, jinak 
bude mít velké problémy. V Japonsku se setká s krajanem Kim 
Hyung Sooem, který ho zde učí karate. Choi pak pod vedením 
mistra  Funakoshiho  v roce  1939  získává  technický  stupeň  1. 
Dan, brzy na to i 2. Dan.

V době, kdy je Choi v Japonsku vypuká 2. světová válka a on 
jako Korejec musí narukovat do japonské armády. Ještě během 
výcviku  s několika  dalšími  krajany  dezertuje.  Japonskými 
vojáky  je  během  několika  dnů  dopaden  a  jako  vojenský  zběh 
ve válečném stavu je uvězněn. Následně je postaven před soud a 
odsouzen k smrti. Choie zachraňuje spojenecké vítězství pouhé 
tři  dny  před jeho  plánovanou  popravou.  Tento  okamžik  se 
pro něj  stává  zlomovým.  Okamžitě  po propuštění  se  vydává 
do Soulu,  kde  za pomoci  dalších  veteránů  a  americké  armády 
stojí u zrodu první právoplatné jihokorejské armády. Vzhledem 
ke znalosti  bojových  umění,  zvláště  pak  karate,  od začátku 
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prosazuje  výuku  bojových  umění  v rámci  výcviku  vojáků  této 
armády. Hrdost, svědomí a vzpomínky na způsobená příkoří mu 
však  nedovolí  vyučovat  v korejské  armádě  japonské  bojové 
umění.  Za pomoci  dalších  korejských  mistrů  bojových  umění, 
za pomoci  vědců  a  na základě  vlastních  zkušeností  začíná 
vytvářet Choi úplně nový bojový styl určený pro korejské síly.

V roce 1949 dostává Choi, který je v té době na svatební 
cestě, rozkaz odjet studovat vojenskou školu ve Fort Benningu 
ve Spojených  státech  amerických.  Ač  nerad,  jako  voják  musí 
svatební  cestu  ukončit  a  se  třemi  dalšími  korejskými 
důstojníky pod vedením plukovníka Choi Duk-Shina odjíždí první 
lodí  do USA.  Choi  Hong  Hi  23.  června  1950  úspěšně  dokončí 
vojenskou školu. Po jeho návratu do Korey zde zrovna probíhá 
korejská válka (1950-1953), která vypukla jen dva dny po jeho 
ukončení  studia  tím,  že  armáda  severní  části  korejského 
poloostrova zaútočila na část jižní. Během této války je Choi 
povýšen na generála. Po nastolení příměří je pověřen gen. Choi 
Hong  Hi  vrchním  velením  korejské  armády  aby  zorganizoval  a 
vedl  poslední  vytvořenou  korejskou  pěší  divizi  s pořadovým 
číslem  29.  Ta  je  později  známá  spíše  pod názvem  „Fist 
division“ nebo-li „Pěstní divize“. V červnu 1954 na oslavách 
čtvrtých  narozenin  2.  armádního  sboru  mimo  jiné  předvádí 
ve třicetiminutovém  vystoupení  své  umění  i 29.  „pěstní“ 
divize. Prezidentovi Rhee Seung-Manovi  se vystoupení velice 
líbí a prohlašuje, že chce, aby toto umění cvičili do budoucna 
všichni  jihokorejští  vojáci.  Na základě  toho  je  založen 
institut a vojenská tělocvična On do Kwan („Má cesta“). 

Základy nového bojového stylu dokončil generál Choi po téměř 
devítiletém  úsilí  roku  1954.  Protože  se  od všech  známých 
bojových  umění  velice  lišil,  bylo  potřeba  jej  nějak 
pojmenovat. Dne 11. dubna 1955 v Soulu představil generál Choi 
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Hong Hi světu nové bojové umění, Taekwon-Do. Tím se mu splnil 
jeden z jeho snů. Ten druhý byl šířit Taekwon-Do mezi civilní 
obyvatelstvo celého světa, aby tím zpětně lidé poznávali Koreu 
a  její  lid  a  nedovolili  do budoucna  její  další  okupaci 
Japonskem nebo jinou mocností. Proto začal podnikat exhibice 
v zahraničí. Na všech místech, kam se svým exhibičním týmem 
zavítal, si Taekwon-Do získalo značnou popularitu. Legendární 
se  staly  například  konfrontační  zápasy  s jinými  bojovými 
uměními. V těch reprezentoval Taekwon-Do Park Jong-Soo. Nikdy 
nebyl  poražen.  Taekwon-Do  se  tak  dále  šířilo  i mimo  Jižní 
Koreu (Korejskou republiku). Mezi prvními byla Čína, Malajsie 
a  Vietnam.  Dne  22.3.1966  je  pro účely  sjednocení  založena 
Mezinárodní  federace  Taekwon-Do  (International  Taekwon-Do 
Federation,  dále  jen  ITF).  Zakládajícími  členy  ITF  byla 
Korejská republika, Vietnam, Malajsie, Singapur, Spojené státy 
americké, Turecko, Itálie, Egypt a tehdejší západní Německo. 
Prezidentem federace byl zvolen generál Choi Hong Hi.

Roku  1972  je  na základě  mocenského  převratu,  zavedení 
diktátorského  režimu  prezidentem  Park  Chung-Hi  a  nátlaku 
na využití Taekwon-Do jako politického nástroje, generál nucen 
emigrovat do Kanady. Roku 1973, jako reakce na odchod Choie 
do exilu, vzniká Světová federace taekwondo (World Taekwondo 
Federation, dále jen WTF). Federaci na přímý rozkaz prezidenta 
Park  Chung-Hiho  zakládá  Kim  Un-Yong,  náměstek  prezidentské 
ochranky, který se hned také stává prezidentem WTF.

Generál Choi Hong Hi v roce 1983 vydává The Encyclopedia of 
Taekwon-Do,  soubor  patnácti  knih  o více  než  5.000  stranách 
s kompletními informacemi o Taekwon-Do.

Roku 1999 se gen. Choi stává prezidentem Mezinárodního výboru 
bojových umění a her (IMGC). Jedná se o celosvětovou federaci, 
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která pod sebou sdružuje většinu bojových umění, her a sportů 
a jednou za dva roky pořádá světové hry bojových umění.

Dne 15. června 2002 prohrává generál Choi Hong Hi svůj dlouhý 
boj  s rakovinou  a  ve věku  nedožitých  84  let  umírá 
v Pchjongjangu, hlavním městě KLDR, kde je také pohřben.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Choi_Hong_Hi, 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Choi_Hong_Hi, 
http://www.taekwondo.cz/uvodni_informace.htm, 
http://general.choi.cz/01.php, http://general.choi.cz/02.php)
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3. Historie Taekwon-Do
3.1 Vznik
Jak  je  již  výše  v textu  popsáno,  Taekwon-Do  vzniklo 

na základě zkušeností generála Choi Hong Hi a jím oslovených 
korejských  mistrů  bojových  umění  a  vědců.  Taekwon-Do  bylo 
vytvořeno  pro potřeby  jihokorejské  armády.  Vznikat  začalo 
po ukončení  japonské  okupace  roku  1945.  Po téměř  9  let 
trvajícím  úsilí  bylo  toto  nové  umění  dokončeno.  Protože  se 
lišilo  od všech  známých  bojových  umění,  bylo  nutné  mu  dát 
vlastní  název.  Dne  11.  dubna  1955  představuje  generál  Choi 
Hong  Hi  veřejnosti  nové  bojové  umění,  které  pojmenovává 
Taekwon-Do. Název by se dal volně přeložit jako umění technik 
nohou a rukou (Tae = techniky nohou, tj. kopy, bloky,...; Kwon 
=  techniky  rukou,  tj.  údery,  seky,  bloky,...;  do =  cesta 
bojovníka, což značí, že součástí není jen výuka technik, ale 
i formování ducha jedince).

3.2 Vývoj
Opět bylo již pár bodů naznačeno v předchozím textu. Datum 

22.  března  1966  se  váže  k založení  ITF  devíti  státy  a 
ustanovení generála Choi Hong Hi do postu prezidenta federace. 
Rok 1972 je rokem první fragmentace Taekwon-Do, kdy na základě 
generálova  odchodu  do exilu  a  požadavků  tehdejšího 
jihokorejského  prezidenta  Park  Chung  Hi  byla  roku  1973 
náměstkem prezidentské ochranky založena WTF.

Poté  následuje  několik  veselejších  historických  milníků: 
1. mistrovství  světa  seniorů  v Taekwon-Do  (ITF)  konané 
od 4. do 5.  října  1974  v Montrealu  v Kanadě,  za čtyři  roky 
na to 2. mistrovství světa seniorů v Taekwon-Do (ITF) konané 
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9.  -  10.  září  1978  v Oklahomě  v USA,  3. mistrovství  světa 
seniorů  v Taekwon-Do  (ITF)  konané  7.  -  9.  srpna  1981 
v Resistencii v Argentině. Následně roku 1983 vydává generál 
Choi  Encyklopedii  Taekwon-Do.  Další  seniorská  mistrovství 
světa se postupně ustalují na dvouletém intervalu. To platí 
od roku 1997 až do současnosti. Roku 1990 se však s generálem 
názorově  rozejde  ještě  jeho  nejbližší  spolupracovník,  Park 
Jung Tae, který si následně zakládá Globální federaci Taekwon-
Do (Global Taekwon-Do Federation, dále jen GTF), kde se stává 
prezidentem. Velmistr Park 11. dubna roku 2002 umírá, dříve, 
než stačil opět připojit GTF k ITF. V současné době vede GTF 
Linda Park, žena velmistra Parka, federace je však ve většině 
zemí již neaktivní.

(http://general.choi.cz/01.php, http://general.choi.cz/02.php)

3.3 Taekwon-Do ITF v České republice
První školou na našem území, která vyučuje toto mladé bojové 

umění  je  TJ  (později  SK)  Pedagog  České  Budějovice.  Zde  se 
při oddílu  karate  několik  členů  po shlédnutí  ukázky  Zorana 
Samsa,  tehdejšího  člena  reprezentace  Jugoslávie  v Taekwon-Do 
ITF, rozhoduje a začínají se tomuto bojovému umění věnovat.

Roku  1987,  do tehdejší  Československé  socialistické 
republiky,  přicestoval  mladý,  31-letý,  korejský  mezinárodní 
instruktor Taekwon-Do ITF, Hwang Ho Yong, V. DAN. Účelem jeho 
cesty  bylo,  aby  u nás  vyučoval  moderní  sebeobranné  bojové 
umění  Taekwon-Do  a  aby  zde  pomohl  založit  národní  federaci 
tohoto bojového umění. To se mu za nedlouho podařilo a 19. 
července  1990  ČSTV  přijímá  novou  organizaci  s názvem 
Československá  federace  Taekwon-Do.  Prezidentem  této 
organizace se na pouhý jeden rok stává Stanislav Kovařík, toho 
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následně střídá Ing. Ladislav Burian. Následné dění stručně a 
výstižně  popsal  ve své  diplomové  práci   v roce  2010  Lukáš 
Dalecký:

„Dne 19. února 1991 vzniká Českomoravský svaz Taekwon-Do, 

jenž sdružuje školy na území Čech, Moravy a Slezska. Tyto dvě 

organizace pak fungovaly současně.

Po  rozdělení  státu  na Českou  republiku  a  Slovenskou 

republiku  byla  Československá  federace  Taekwon-Do  8.  června 

1993 přejmenována na Českou federaci Taekwon-Do. V roce 1995 

Českomoravský svaz Taekwon-Do změnil svůj název na Český svaz 

Taekwon-Do ITF a ten používá dodnes.

Postupem  času  Český  svaz  Taekwon-Do  ITF  převzal  veškerou 

činnost České federace Taekwon-Do, která byla následně jako 

nadbytečná zrušena.“

[DALECKÝ,  Lukáš.  Historie  a  vývoj  Taekwon-Do  ITF  v České 

republice. Brno, 2010. Dostupné z:
http://is.muni.cz/th/174308/fsps_m/DP_Lukas_Dalecky_final.doc. 
Diplomová  práce.  MASARYKOVA  UNIVERZITA,  Fakulta  sportovních 
studií, Katedra gymnastiky a úpolů. Vedoucí práce PhDr. Michal 
Vít.]

Instruktor Hwang na našem území zůstává až do roku 1992, kdy 
tehdejší ČSFR opouští společně s českým reprezentačním týmem, 
který  jede  na své  první  mistrovství  světa  (8.  mistrovství 
světa  v Taekwon-Do  ITF,  Pchjongjang,  KLDR).  Zpět  se 
reprezentace vrací sice s jednou stříbrnou medailí, ale již 
bez Hwang Ho Yonga.
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3.3.1 Hwang Ho Yong

Hwang Ho Yong se narodil 11. května 1956 v Sin-Uiz, nedaeko 
hranic KLDR s Čínou. Ve svém dětství se věnoval gymnastice a 
basketbalu.  Ve třinácti  letech  se  začal  věnovat  Taekwon-Do, 
které  se  mu  nakonec  tak  zalíbilo,  že  tomuto  umění  začal 
věnovat veškerý volný čas. Díky své píli dosahuje technického 
stupně I. Dan již ve svých 17 letech. Už v té době věděl, že 
Taekwon-Do  je  pro něj  životní  cestou.  Po střední  škole 
vystudoval  ještě  vysokou  školu  se  sportovním  zaměřením. 
Následně začal pracovat pro korejskou federaci Taekwon-Do ITF. 
Ve 28 letech se stává držitelem IV. Danu, který jej posouvá 
na úroveň mezinárodního instruktora.

Vzhledem ke svým základům z gymnastiky si Hwang v Taekwon-Do 
oblíbil a při exhibicích také cvičil, techniky skoků a kopů 
ve výskoku, pro něž je nyní používán název speciální přerážecí 
techniky (korejsky T-ki). V těchto technikách ve své generaci 
nenašel konkurenci. Svým uměním tehdy fascinoval i samotného 
generála Choie, který pronesl, že jen díky němu mohl povýšit 
kopy ve výskoku na kopy v letu, protože právě Hwang Ho Yong mu 
jako  první  prakticky  ukázal,  že  lze  v letu  zvládnout  tři 
i více kopů za sebou.

V letech 1982 – 1986 procestoval s korejským exhibičním týmem 
Maďarsko,  Norsko,  Jugoslávii  a  Itálii.  Své  umění  však 
prezentovali  také  v Číně,  kolébce  mnohých  bojových  umění. 
V roce  1987  přicestoval  Hwang  Ho  Yong,  tehdy  jako  V.  Dan, 
do České republiky. Zde stál u zrodu Československé federace 
Taekwon-Do.  Za jeho  působení  do roku  1992  v ČR  získalo  8 
studentů  úrovně  II. Dan,  téměř  40  studentů  dosáhlo  úrovně 
I. Dan.  V roce  1992  vycestoval  s reprezentačním  týmem 
na mistrovství světa konané v Pchjongjangu, KLDR, kde zůstal. 
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Hwang  se  stává  vedoucím  oddělení  trenérů  a  korejské 
reprezentace. V letech 1994 – 1995 je vyslán podpořit rozvoj 
Taekwon-Do  ITF  v Indii.  Vzhledem  k četným  žádostem  se 
na základě mnohých jednání mezi Českomoravským (Českým) svazem 
Taekwon-Do ITF a Mezinárodní federací Taekwon-Do (ITF), se, 
tehdy již jako mistr Hwang Ho Yong, VII. Dan, vrací v roce 
1995 do České republiky. Nevrací se však sám, stěhuje se sem 
i s manželkou  a  malou  dcerou.  Rok  na to  se  zde  mistrovi 
narodil ještě syn. Na podzim roku 2000 se na krátkou dobu opět 
mistr stěhuje i s rodinou zpět do Koreje. Základem toho bylo 
jeho  jmenování  v rámci  ITF  do postu  předsedy  komise 
mezinárodních instruktorů Taekwon-Do ITF.

V  prosinci  2002  se  mistr  vrací  i s rodinou  opět  do České 
republiky.  Na světovém  kongresu  ITF  v Řecku  v roce  2003  je 
mistr Hwang oceněn za své zásluhy na poli šíření Taekwon-Do 
ITF. Je mu udělen slavnostně 8. Dan, s licenčním číslem K-8-4, 
kdy „K“ značí Koreu, v tomto případě severní, „8“ značí 8. Dan 
a „4“ značí pořadí v udělení této licence. Stává se tak 4. 
osobností, která získala v Koreje 8. Dan. V současné době žije 
mistr Hwang Ho Yong stále v ČR, zde vede národní i mezinárodní 
semináře,  přezkušuje  žadatele  o žákovské  i mistrovské 
technické stupně, vede trenérské semináře, přezkušuje všechny 
studenty trenérské školy na FTVS UK v Praze se specializací 
na Taekwon-Do  ITF,  aktivně  se  podílí  na vedení  juniorské 
i seniorské  reprezentace  ČR  v Taekwon-Do  ITF.  Dále  působí 
samozřejmě  i v rámci  ITF,  kde  je  předsedou  technické  a 
vzdělávací komise ITF.

Dne  7.  září  2011  v rámci  celosvětového  kongresu  ITF 
slavnostně obdržel mistr Hwang Ho Yong certifikát na 9. Dan 
(K-9-1), čímž se stává držitelem titulu velmistra Taekwon-Do 
ITF. Velmistr Hwang Ho Yong, nyní dlouhodobě žijící v České 
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republice,  se  tak  stal  prvním,  kdo  získal  v Severní  Koreje 
9. Dan.  O této  významné  události  vyšel  ihned  článek 
v zářijovém čísle Bulletinu Českého svazu Taekwon-Do ITF:

„Ve středu 7. září 2011 proběhl v korejském Pyongyangu 21. 
celosvětový  kongres  ITF,  v rámci  kterého  převzal  náš  mistr 
Hwang Ho-yong slavnostně certifikát na 9. dan (K-9-1) a stal 
se velmistrem taekwonda!“

[LAZOR,  Marek.  Hwang  Ho-yong  obdržel  dnes  na kongresu  ITF 
slavnostně 9. dan a stal se velmistrem taekwonda!.  Bulletin: 
Český svaz Taekwon-DO ITF [online]. 2011, roč. 2011, č. 9, 
7.9.2011 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z:
http://www.taekwondo.cz/bulletin_2011_09.htm]
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Závěr:
Jak  již  bylo  předesláno  v úvodu,  smyslem  této  práce  bylo 

vytvořit  komplexní  materiál  pro studium  historie,  ať  už 
mytické nebo faktické, která se úzce pojí s Taekwon-Do ITF. 
Práce s historickými prameny z této oblasti je velice složitá, 
neboť  v českém  jazyce  je  jich  dostupných  velice  málo. 
Z převážné  většiny  jsem  k práci  využíval  zdroje  v anglickém 
jazyce. Protože jsem se chtěl vyvarovat jednostrannému náhledu 
na danou  problematiku,  snažil  jsem  se  vždy  čerpat  z více 
zdrojů,  a  proto jsem  využíval  převážně  zdroje  elektronické. 
Jejich vzájemnou komparací jsem si pak fakta získaná z těchto 
zdrojů ověřoval.

Důvodem, proč se v kapitole 1. Historie Korey, podkapitole 
1.1 Historický  vývoj  nezabývám  moderními  dějinami  Korejské 
republiky a Korejské lidově demokratické republiky je prostý. 
Vzhledem k tomu, že se do Taekwon-Do ITF výrazně nepromítají 
politické aspekty, neovlivňují moderní korejské dějiny nijak 
zásadně  toto  bojové  umění.  V kapitole  1.2 Historie  vázaná 
k Taekwon-Do ITF podrobněji rozepisuji pouze události týkající 
se názvů technických sestav, které se učí žáci před dosažením 
technického  stupně  1.  Dan.  Rozhodl  jsem  se  pro tento  krok 
z toho důvodu, že žadatelé o vyšší technické stupně „Dan“ by 
měli prokázat svou samostatnost a vyzrálost, například právě 
získáváním potřebných informací pro tuto zkoušku.

Věřím, že jsem touto prací naplnil její cíl, tedy vytvořit 
pomůcku  pro výuku  historie  pro žáky,  kteří  se  věnují 
Taekwon-Do ITF. Dále věřím, že práce svým rozsahem a hloubkou 
odpovídá výše zvolenému cíli, bude tedy plnohodnotnou pomůckou 
pro výuku.
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Resumé:
Tato bakalářská práce se zabývá historickými fakta a mýty, 

které  se  váží  k  Taekwon-Do  ITF.  Je  založena  na  čerpání 
informací především z elektronických zdrojů, neboť k tomuto 
tématu existuje v potřebném rozsahu jen velmi málo písemných 
zdrojů v českém jazyce. Uvedené by měla změnit tato práce a 
být tak dostupným informačním zdrojem k této problematice.

Práce se skládá ze tří kapitol, první a třetí kapitola jsou 
rozděleny  na  dílčí  podkapitoly.  První  kapitola  pojednává  o 
historii Korey, nejprve chronologicky, poté s návazností na 
Taekwon-Do  ITF.  Druhá  kapitola  je  věnována  zakladateli 
Taekwon-Do, generálu Choi Hong Hi. Třetí kapitola se zabývá 
Taekwon-Do, vznikem, vývojem a vývojem Taekwon-Do ITF v České 
republice. Závěr této kapitoly je věnován velmistrovi Hwang Ho 
Yongovi.

Summary:
This  bachelor  thesis  deals  with  the  historical  facts  and 

myths that bind to the Taekwon-Do ITF. It is based primarily 
on the earning information from electronic sources, because 
there are very few written sources about this subject in the 
Czech language in extent necessary. That should change this 
work and should to be accessible source of information  for 
this issue.

The thesis consists of three main chapters. The first chapter 
discusses about the history of Korea, first chronologically, 
then in connection with Taekwon-Do ITF. The second chapter is 
devoted to the founder of Taekwon-Do, General Choi Hong Hi. 
The third chapter deals with Taekwon-Do, the origin, evolution 
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and development of Taekwon-Do ITF in the Czech Republic. The 
end of this chapter is devoted to the Grand Master Hwang Ho 
Yong.
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