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TAEKWON-DO(tekwon-do) 
(Základní přehled o TKD, především pro nové studenty.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Taekwon-Do korejsky) 
 
TaeKwon-Do je korejské bojové umění zaměřené především na sebeobranu. Obsahuje přes tři 

tisíce přesně popsaných technik.Taekow-do se zkládá ze dvou  základních 
částí, a to fyzické a filozofické. Samotné slovo Taekwondo v překladu 
znamená: „TAE“ označením pro kopy a práci nohou, "KWON" symbolizuje 
techniky rukou - to představuje fyzickou oblast člověka, jeho dovednosti v 
technikách a podobně. Nakonec slovo "DO" znamená životní filozofii, umění 
nalézt správnou cestu životem. TaeKwon-Do  tedy není jenom uměním 
rozvíjejícím fyzické schopnosti a dovednosti, ale je také cestou ke 
zdokonalování myšlení, sebeovládání, naplňuje sebeuspokojení a zdravou 
sebedůvěru, vede k nenucené přirozenosti. Klade nároky na rychlost a 

přesnost myšlení. Je to cesta ke zdokonalování fyzických a psychických schopností každého 
jednotlivce. Cvičením tohoto  bojového umění, lze zlepšit svoje zdraví, zvíšit svouji sílu a rychlost 
a dosáhnout velkké obratnosti. Zejména však každý zájemce dosáhne potřebné sebedůvěry, aby 
mohl stát na straně  svobody spravedlnosti. Taekwondo založil 11. dubna  1955 (TKD bylo 
oficiálně uznáno bojovým uměním) generál Choi, Hong hi, IX.dan, a dnes se cvičí téměř na celém 
světě.  Generál Choi se narodil v malé korejské vesničce 9.11.1918. Bohužel 15. června 2002 
obletěla svět zpráva, že zakladatel a otec Taekwon-do generál Choi, Hong hi zemřel. 
 

 
SLIB TKD 

Budu respektovat zásady Taekwon-Do. 
Budu respektovat osoby starší mistra a instruktory. 

Nebudu taekwon-do zneužívat 
Vždy budu stát na straně spravedlnosti a  práva, 

Budu vytvářet mírový svět. 
 

ZÁSADY TKD 
Zdvořilost – Ye Ui (jej) 

Čestnost – Yom Chi (jomči) 
Vytrvalost – In Nae (inne) 

Sebeovládání – Guk Gi (kchuki) 
Nezkrotný duch – Baekjul Boolgool (pekčol bulgul) 
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Vysvětlení zásad TKD 

ZDVOŘILOST (Ye Ui) 
Žáci Taekwon-Do by se měli pokusit praktikovat následující zásady zdvořilosti , aby si vytvořili 
ušlechtilý charakter a provádět výcvik pravidelně : 
 1.) podporovat ducha vzájemných ústupků 
2.) Stydět se za své nectnosti , pohrdat nectnostmi druhých 
3.) Být zdvořilý nejen jeden k druhému 
4.) Podporovat smysl pro spravedlnost a lidskost 
5.) Rozlišovat instruktora od žáka , staršího od mladšího a starého od mladého 
6.) Chovat se podle etiky 
7.) Respektovat postavéní jiných 
8.) Zacházet s věcmi slušně a upřímně 
9.) Zdržovat se dávání nebo přijímání darů jsi-li na pochybách 
 
ČESTNOST (Yom Chi) 
U Taekwon-Do předpokládá čestnost slova užší význam než je obvykle prezentováno ve 
Websterově slovníku . Člověk musí být schopen správně určit dobré a špatné a má-li špatné 
svědomí musí se cítit vinen .  
 
VYTRVALOST (In Nae) 
Zde jsou stará orientální přísloví : “Trpělivost vede ke ctnosti nebo vynikající vlastnosti” , “Člověk 
může vytvořit mírumilovný domov tím , že bude stokrát trpělivý”. Zajisté , štěstí a prosperitu získa 
pravděpodobněji trpělivý človek . Aby se něčeho dosáhlo , ať už je to mistrovský stupeň nebo 
dokonalost techniky , musí si člověk stanovit cíl a potom stále vytrvat. R . Bruce se naučil své lekci 
vytrvalosti od vytrvalého úsilí skromného pavouka . Byla to vytrvalost a houževnatost , která mu 
nakonec umožnila osvobodit ve 14. Století Skotsko.Jedno z nejdůležitějších tajemství , když se 
chcete stát vedoucím Taekwon-Do , je překonat každou potíž vytrvalostí . Confucius říká : “Ten 
kdo je netrpělivý ve všedních věcech , může zřídka dosáhnout úspěchu ve věcech velké 
důležitosti”. 
 
SEBEOVLÁDÁNÍ (Guk Gi) 
Tato zásada je zvláště důležitá uvnitř i mimo Do-Jang . Ať se človek představuje ve volném 
sparringu nebo při osobních záležitostech . Ztráta sebekontroly při volném sparringu se může 
ukázat nebezpečná jak pro žáka , tak i pro protivníka . Neschopnost žít nebo pracovat podle svých 
zájmů je také nedostatek sebeovládání . Podle Lao’C: “ Silnější je osoba , která zvítězi sama nad 
sebou , spíše než nad jiným”. 
 
NEZKROTNÝ DUCH (Baekjul Boolgool) 
“Zde leží 300 válečníků , kteří splnili svoji povinost” , to je prosty epitaf pro jeden z největších 
činů odvahy známých lidstvu.Tváří v tvář převaze Xerxese,ukázali Leonides a jeho tři sta Sparťanů 
světu smysl nezkrotného ducha . Projeví se , je-li odvážná osoba a její názory postavena proti 
drtivé převaze . Seriózni žák Taekwon-Do bude vždy skromný a čestný . Je-li postaven tváří v tvář 
nespravedlnosti , bude jednat s válčícími stranami úplně beze strachu a váhání , s nezkrotným 
duchem , bez ohledu na to , s kým a s jakým počtem . Confucius řekl : “Je skutkem zbabělosti 
nepromluvit proti násilí a nespravedlnosti”. Jak historie dokázala, ti, kdo sledovali své sny 
opravdově a vytrvale s nezkrotným duchem , nikdy neselhali při dosažení svých cílů . 
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V České republice se Taekwon-Do ITF cvičí již od roku 1987. Funguje zde také Český svaz 
Taekwon-do ITF (http://www.taekwondo.cz). Mezinárodní instruktor 
pro Českou republiku je Mistr Hwang, Ho Yong, VIII. dan. Předsedou 
Českého svazu Taekwon-do ITF je pan Vladislav Burian, držitel V. 

danu. TKD jako takové se sklává z několika 
základních částí. Zaprvé POHYB, to znamená 
způsob provádění technik, dále pak TULy 
(sestavy), MATSOGI (boj), HOSINSOOL 
(sebeobrana) což je zároveň i jedna ze 
samostatných kapitol TKD a „OTUŽOVÁNÍ“, 
čímž je myšleno například otužování úderových 
ploch apod. Mimo obsahuje ještě WIROK 

(silové techniky – přerážení), a T-KI (speciální techniky, prováděné 
například do výšky či dálky). Tyto poslední tzn. Wirok a t-ki jsou 
spolu s tuly a Matsogi závodní disciplíny.  
 

Systém technické vyspělosti v TKD 
 

V Taekwondu existuje deset žákovských stupňů a devět mistrovských stupňů (černý pás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Význam barev žákovských stupňů 

 
Bílí pásek znamená nevědění, neznalost technik, začátek učení. 
Žlutý pásek symbolizuje semínko, semínko stromu našich znalostí. 
Zelený pásek znamená první klíček, první lístky, pokroky při cvičení. 
Modrý pásek značí růst k obloze, znalosti studenta rostou, zlepšují se. 
Červený pásek znamená první plody. Student již zná některé nebezpečné techniky, ale mohou být 
zatím nebezpečné i pro něho samého. 

 
Význam prvního mistrovského stupně  

 
Jedna z největších chybných představ je , že všichni držitelé černých pásů jsou odborníci . Je 
pochopitelné , že ten , kdo nezná bojová umění může dojít k tomuto výsledku . Avšak žáci by měli 
rozpoznat , že to tak vždy není . Příliš často nováček , držitel černého pásu , o sobě prohlašuje , že 
je odborník a nakonec o tom sám sebe přesvědčí . Držitel černého pásu 1. mistrovského stupně se 
obvykle naučil dostatečný počet technik , aby se ubránil proti jednotlivému nepříteli . Můžeme jej 
srovnat s opeřencem , kterému narostlo dostatek peří , aby mohl opustit hnízdo a ochránit sebe . 

10.kup - bílý 
  9.kup - bíložlutý 
  8.kup - žlutý 
  7.kup - žlutozelený 
  6.kup - zelený 
  5.kup - zelenomodrý 
  4.kup - modrý 
  3.kup - modročervený 
  2.kup - červený 
  1.kup - červenočerný 

1.dan 
2.dan 
3.dan 
4.dan 
5.dan 
6.dan 
7.dan 
8.dan 
9.dan 
 

  ng VIII.dan 

http://www.taekwondo.cz/


 5 

První stupeň je výchozí bod . Žák pouze vybudoval základy , práce na stavbě domu stojí před ním . 
Nováček, držitel černého pásu , se nyní skutečně začne učit techniku . Nyní zvládl abecedu , může 
začít číst . Čekají na něj ještě roky studia a tvrdé práce , než se může začít považovat za instruktora 
nebo odborníka . Vnímavý žák v tomto stádiu si uvědomí , jak málo zná . Držitel černého pásu také 
vstoupí do nové oblasti zodpovědnosti . I když je nováček, vstoupil do silného a vznešeného 
bratrstva černých pásů celého světa a jeho jednání v tréninkové hale i mimo ní bude bedlivě 
sledováno . Jeho chování bude zrcadlit všechny držitele černých pásů a tak musí vždy dávat dobrý 
příklad pro držitele nižšího stupně . Někteří z nich samozřejmě postoupí do stadia expertů . Ale 
daleko víc uvěří chybné představě a zůstane nováčkem duševně i technicky . 
 
Systém žákovských stupňů jde od 10 do jedné. Tento systém je na dálném východě zcela běžný. 
Mistrovské stupně pak jdou od prvního do devátého danu. Devět danů je  proto, že v orientu je 
považována číslice 3 za mystické číslo a devítka je nejvyšší číslo, které může vzniknout základní 
matematickou operací 3x3=9. Dále pak číslo devět má zvláštní vlastnost:1x9=9, 2x9=18 a 1+8=9, 
3x9=27 a 2+7=9, atd. …Od prvního do třetího  se jedná asistenta instruktora. Od čtvrtého do 
šestého pak o 0 instruktory. Držitelé sedmého a osmého danu jsou mistry, a držitélé devátého danu 
se   stávají velmistry. 
 

DO – BOK(to-bok) 
Oblek v TKD  se nazývá DO-BOK.  Má bílou barvu, což symbolizuje čistotu ducha a mysli. 

Také je na něm (na hrudi) znázorněn znak TKD(obr. Vlevo). Pěst v tomto 
znaku znázorňuje bojová umění, dále je tu symbol jing-jang a symbol 
znázorňující želvu, jako nejstaršího živočicha a modrá barva, která vyplňuje 
tento znak, pak znamená moře – z něhož vzešel veškerý život. Nakonec je zde 
napsáno korejsky TKD. Na zádech je nápis „Taekwondo ITF“ a Taekwondo 
korejsky. Celý nápis má tvar stromu. Který  pod svou korunou „shromažduje 
a  chrání“ všechny lidi, „dobré vůle“. Do-bok má od černého pásu černé 
lemování na vrchní části. Od čtvrtého danu pak ještě navíc černé pruhy na 

rukávech a nohavicích.  
 
 
 

Správný způsob skládání do-boku: 
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TUL(tchul) 
V TKD  je jak už bylo řečeno přes tři tisíce technik, jichž se podstatná část vyskytuje právě v 
 TULech. Tuly jsou vlastně imaginární kombinace technik, prováděné v určité logické 
posloupnosti proti potencionálním soupeřům. V TKD máme 24 tulů, které se liší svou náročností. 
Samo číslo 24 znamená 24 hodin neboli celý život, protože ve srovnání s věčností je jedno,zda 
člověk žije jeden rok či šedesát let nebo dokonce i jeden den. Proto generál věnoval právě 24 tulů, 
tj. jeden den – život, jako odkaz lidem 20. století. Každý tul má samozřejmě i svůj název, který 
symbolizuje různé osobnosti a události v korejských dějinách.  Při cvičení vzorů by se měla 
dodržovat následující pravidla: 
1. ) Vzor by měl začínat a končit vždy na stejném místě . To ukazuje přesnost předvádějícího . 
2. ) Správný postoj a směr musí být dodržen po celou dobu . 
3. ) Svaly těla by měly být buď napjaté nebo uvolněné při vlastních kritických momentech cvičení . 
4. ) Cvičení by mělo být prováděno v rytmickém pohybu bez strnulosti .  
6. ) Každý vzor by měl být dokonalý , než se přejde k dalšímu . 
7. ) Žáci by měli znát účel každého pohybu . 
8. ) Žáci by měli provádět každý pohyb s realitou . 
9. ) Techniky útoku a obrany by měly být rovnoměrně rozloženy mezi pravou a levou ruku a nohu . 
 

Názvy tulů a jejich význam 
(do I. danu) 

 
SAZU JIRUGI(sadžu čirugi) – Úder do čtyř stran 
SAZU MAKGI (sadžu maky) – Blok do čtyř stran 
CHON JI tul  – Znamená literárně „NEBE A ZEMI“. V orientě je vysvětlováno jako stvoření 
světa nebo začátek dějin lidstva, proto je to úvodní vzor předváděný začátečníkům. Tento vzor se 
skládá ze dvou jednoduchých částí. První část představuje zemi a druhá část nebe. 
DAN GUN tul – je pojmenovaný po svatém DAN GUN, legendárním zakladateli Koreje v roce 
2333 př.n.l., kdy Dan Gun podle pověsti sestoupil z nebes. 
DO SAN tul Je pseudonymem vlastenci AHN CHANG HO, který žil v letech 1876 – 1938. 24 
pohybů představuje celý jeho život, který věnoval podpoře a vzdělání Koreje a hnutí za 
nezávislost. 
WON HYO  tul Byl významný mnich, který zavedl buddhismus v dynastii Silla v roce 686 n.l.. 
YUL GOK tul Je pseudonym velkého filosofa Yil (1536 – 1584), přezdívaného „Korejským 
Konfuciem“. 38 pohybů tohoto vzoru poukazuje na rodiště 38°zeměpisné šířky a diagram    
znamená učenec. 
JOONG GUN tul Je pojmenován po vlastenci AHN JOONG GUN, který zavraždil Hiro-Bumi Ita, 
prvního japonského generálního guvernéra Koreje, jenž byl znám jako muž, který hrál hlavní roli 
při Japonsko – Korejském splynutí. 32 pohybů symbolizuje jeho věk, kdy byl umučen ve vězení 
Lui – Shung v roce 1910. 
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TOI GYE tul Je pseudonymem učence YI HWANG (16.stol.) autority neo- konfucionismu. 37 
pohybů tohoto vzoru se vztahuje k jeho rodišti na 37°zeměpisné šířky, diagram znamená učenec. 
SAZU TULGI tul vpich do čtyř stran – tato sestava se na zkouškách obvykle necvičí, ale je velice 
vhodná na procvičování. 
HWARANG tul  Je pojmenovaný po skupině mladých rytířů Hwarang, která vznikla v dynastii 
Silla začátkem 7. stol. 29 pohybů se vztahuje k 29. pěší divizi která byla později přejmenována na 
29.pěstní divize, kde se Taekwon-do rozvinulo do zralosti. 
CHOONG MOO tul Je jméno dané velkému admirálovi YI SOON-SIN z dynastie Yi. Získal si 
jméno vynálezem obrněné válečné lodi (KOBUKSON) v roce 1392, o které se říká že je 
předchůdcem současné ponorky. Důvod proč tento tul končí útokem levé ruky je ten, aby 
symbolizoval jeho nešťastnou smrt, kdy již neměl žádnou možnost ukázat jeho neomezené 
možnosti a věrnost králi. 
 

MATSOGI(masógi) 
 
Matsogi – je  systém boje. Rozeznáváme několik základních druhů matsogi, přičemž záleží k čemu 
slouží nebo jinak řečeno za jakým účelem se cvičí. 
Sambo Matsogi - řízení tříkrokový souboj, zde se jedná hlavně o vzdálenost. Studenti si zde 
osvojují správné vzdálenosti v různých technikách. 
Ibo Matsogi – řízený dvoukrokový souboj. Při dvoukrokových soubojích je důležitá kombinace 
TAE – KWON, tzn. Kombinace rukou a nohou.  
llbo Matsogi – řízený jednokrokový souboj. U této formy matsogi je cílem naučit se správně 
reagovat na různé druhy útoku. 
Ban Jayu Matsogi – polovolný souboj, kdy se cvičenci zkoušejí různé kombinace ovšem ještě 
s určitou domluvou.  
Jaju Matsogi – volný souboj. Zde jsou povoleny všechny techniky (seky, podmety, útoky na 
spodní pásmo, a jiné…) 
Tando Matsogi – souboj proti nožem ozbrojenému útočníkovi. 
Model Matsogi – předem domluvený souboj, provádí se více technik – používá se při exhibičních 
ukázkách. 
Některé kategorie se  mohou provádět i proti více útočníkům.  
 

Úderové plochy 
  
Taekwondo, jako každé jiné bojové umění využívá různých úderových či blokovacích ploch, a to 
na různých částech těla. Je velice důležité znát tyto jednotlivé plochy a samozřejmě je také 
postupně otužovat. Mezi základní úderové a blokovací plochy patří následující: 

 
AP JOOMUK         DUNG JOOMUK           SONBADAG 
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SONKAL    SONKAL DUNG  SONKUK 
 

 
BAKAT PALMOK      AN PALMOK         PALKUP  
 

 
APKUMCHI    BALKAL           MOORUP 
 

 
BALDUNG       DWITKUMCHI            DWITCHOOK 
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Rozdělení těla a chápání pohybu 
 
V TKD se rozděluje tělo hned z několika pohledu. Nejprve rozeznáváme základní pásma, a to: 
 
 

 
 
 Nopunde(nopunde) – horní pásmo zahrnuje krk a hlavu 
 
 
 
Kaundye(kchaunde) – střední pásmo je od ramen do pasu. 
 
 
 
 
Najunde(nadžunde) – dolní pásmo – od pasu dolů. 
 
 
 
 

 
Dále pak dělíme tělo z vertikálního hlediska na linie: 
 

 
 
 
A-linie(jomkči son) prochází středem hrudníku, jestliže v názvu 
techniky je obsaženo slovo Ap – znamená to, že technika končí 
právě v linii A. U technik Ap je tělo onmon. 
 
B – linie(Gazun son) prochází středem prsního svalu. Techniky 
ANURO (zvenku dovnitř) a BAKURO (zevnitř ven) končí právě 
v linii B.Rameno jsou buď onmon nebo pannin. 
 
C – linie(euke son) je linie ramen. Je li v technice obsaženo 
slovo YOP končí technika právě v této linii. Mimojité, je li 
v technika YOP, znamená to že je tělo panmon nebo yopmon. 
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Také rozlišujeme polohu těla s ohledem na směr pohybu (pohled z hora): 
 

 
 
 
 
 
 
         

ONMOM  PANMOM(45stupňů)  YOPMOM 
 
 
Každá technika se prování určitým způsobem, který můžeme poznat už z názvu: 
Techniky JIRUGI: jirugi znamená otočení + energie dopředu. Například technika AP JOOMUK 
JIRUGI – ruka (pěst) se protáčí o 180 stupňů a veškerá energie jde dopředu – pomyslně tak 10-15 
cm za cíl. Jirugi znamená zasáhnout a zranit nepřítele uvnitř 
Techniky BUSIGI: busigi znamená rozbití, plácnutí. Jedná se o energetický pohyb a následně 
rychlé ztáhnutí. Způsobuje zranění spíše povrchová. 
Techniky TERIGI: Obdoba busigi, pouze se jedná o jiný směr. Jirugi a busigi jsou přímé 
pohyby,zatímco při terigi se jedná o pohyb stranou.(například bandae dollyo chagi, sonkal yop 
terigi…) 
Techniky TULGI: specifický pohyb. Jedná se o vpich. 
 
Při blokování technik nepřítele se můžeme setkat s dvěmi způsoby. Buď si nepřítele „otevíráme“, 
což přináší výhody snadnějšího zásahu, avšak nevýhodu toho, že i my sami můžeme být zasaženi. 
Druhý způsob je nepřítele „uzavřít“. Podle toho pak blokujeme AN MAKGI nebo BAKAT 
MAKGI: 
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Základní výrazy a jejich výslovnost 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Omluvte prosím možné chybičky, které se můžou vyskytnout 
-17.10.2003- 
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Jedna – haná 
Dvě – thul 
Tři – set 
Čtyři – net 
Pět- thasot 
Šest – josot 
Sedm – ilgo 
Osm – jodol 
Devět – aho 
Deset  - jol 

student – čédža 
trenér - bosabonym 
instruktor - sabomnym 
mistr – saichjonnym 
velmistr - sásongnym 

pozor – čaryot 
úklona – kchjonge 
otočit – tyró torá 
otočit vpravo – uró torá 
otočit vlevo – čaró torá 
odpočinek – šijó 
stop – kumán 
zpět to  přípravného postoje – paró 
začátek – sí džat 
vlastní tempo – kurion opsí 
na počátání – kurionge mačo 
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