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ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ BODY (KUPSO) 

Jsou to citlivá místa na těle, na které je možno vést útok. Aby mohl student taekwonda provést 

správný útok správnou úderovou plochou, je potřeba, aby tyto body znal. Útok bez rozmyslu je 

zbytečné plýtvání energií. Studenti by si měli uvědomit, že různými technikami vedenými růz-

nou silou, může dojít na těle soupeře k velkému poškození. Např.: i malá síla vedená na krk, 

může způsobit velkou škodu. Naopak, i přímý silný útok na břicho, které je dostatečně silné a 

pevné, nemusí být dostatečně účinný. 

Body na těle dělíme na dvě skupiny: důležité a méně důležité. Poškození důležitých bodů může 

způsobit trvalé následky nebo smrt. Poškození méně důležitých bodů nemusí být životně ne-

bezpečné, ale může způsobit silnou bolesti nebo dočasného ochrnutí. Pro zjednodušení je tělo 

rozděleno do pěti skupin. Jsou to: hlava, hrudník, břicho, oblast pohlavních orgánů a končetiny. 

 

HLAVA (MORI) 

Kostní struktura se skládá z lebky, která chrání mozek. Sama lebka je složena z 28 kostí, z nichž 8 

chrání mozek.  

Oči jsou vsazeny do očních důlků a jsou dobře chráněny proti úderu rukou nebo nohou, pokud 

není útok veden prsty. Všechny tyto útoky mohou způsobit vážné poranění. 

Nos se skládá z nosního můstku a chrupavky. Úder na nos může způsobit jeho frakturu nebo 

krvácení. Toto není vážné poranění. 

Ústa jsou složena z horní čelisti, do které je vsazen horní chrup a dolní čelisti, do které je vsazen 

dolní chrup. Ústní dutina je vyplněna jazykem. Rty skrývají zuby zvenčí. Horní ret má uprostřed 

rýhu (philtrum), která slouží jen jako orientační bod. Zranění se stává z rozbití zubů, rozseknutí 

rtu, překousnutí jazyka a vzácně zlomení sanice. 

Uši můžeme rozdělit na oblast vnitřního ucha a vnějšího ucha. Vnější ucho vidíme, vnitřní ne. 

Poškození vnějšího ucha má za následek otok nebo krvácení, zřídka kdy vážné. Úder na konec 

ušního kanálku, který vede do vnitřního ucha, může mít za následek prasknutí ušního bubínku 

nebo prudkou bolest a dočasnou ztrátu sluchu. 

Musíme si uvědomit, že úder na jakoukoliv část hlavy, pokud bude dostatečně silný, může způ-

sobit stav bezvědomí. I když si můžeme myslet, že je to jen lehký otřes mozku, je potřeba to 

brát velmi vážně, protože to může zapříčinit i smrt. 
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KRK (MOK) 

Krk je spojovacím článkem mezi hlavou a tělem. Krk slouží jako opora hlavy a zajišťuje dobré 

vedení vzduchu, krve a nervů. Oporu tvoří krční páteří. Krční páteř je první částí páteře. Další 

části jsou: hrudní páteř, břišní páteř, křížová páteř a kostrč. Krční páteř se skládá ze sedmi ob-

ratlů. Uvnitř obratlů je kanálek pro míchu. Nervy vedoucí páteří vybíhají mezi jednotlivými ob-

ratli do těla. Zlomení jakéhokoliv obratle může zapříčinit poškození páteře. Pokud je více vychý-

len, může skřípnout nebo přerušit nerv v páteřním vláknu. Toto skřípnutí nebo přerušení může 

způsobit ochromení svalstva, zbavení nervů některé části těla nebo činnosti míchy. 

Na přední straně krku leží trubicová část. Nejvýše jsou položeny hlasivky a ohryzek, který přivádí 

vzduch do plic. Za ohryzkem (tracheou) je hltan, kterým prochází jídlo do žaludku.  Na každé 

straně máme tepny, které odebírají krev ze srdce a dodávají ji do mozku. Poškození nebo pora-

nění oblasti kolem hlasivek, ohryzku nebo tepen je extrémně vážné a může přivodit rychlou 

smrt. Pokud útok není veden nožem nebo pistolí, je poranění hltanu výjimečné. 

 

HRUDNÍK (GASUM) 

Hrudníku se skládá z oblasti hrudního koše, plic, srdce, aorty (hlavní tepny k srdci) a věnčitých 

tepen. Hrudní koš se skládá z žeber a mezižeberních svalů. Tyto poskytují perfektní ochranu 

vnitřním orgánům, které obklopují. Proto v taekwondu dochází jen zřídka k poškození plic, srdce 

nebo cév. Musíme však dávat pozor na přímý útok na páteř, která není chráněná. Dále si ženy 

musí dávat pozor na úder vedený na oblast prsou, může to být nejen bolestivé, ale i nebezpeč-

né. 

 

BŘICHO (BOKBOO) 

V břišní dutině je mnoho orgánů, které jsou shora odděleny bránicí a zdola pánevním dnem. 

Vpředu a po stranách je břišní stěna. Zadní část břicha je tvořena bederní páteří a svaly zajišťují-

cími rotaci. Bederní páteř je velice pevnou oporou pro břicho a je vytvořena z pěti obratlů. Po-

ranění bederní páteře má v lepším případě za následek bolest nohou, v horším případě ochrnu-

tí. Poranění páteřních svalů může zapříčinit velkou bolest zad, která může mít i dlouhodobější 

trvání. Pevnými orgány břicha jsou játra, slezina, slinivka a ledviny. Přímý úder do oblasti těchto 

orgánů může zapříčinit jejich natržení. Následkem může být životně nebezpečné krvácení. Po-

kud není útok veden nožem nebo pistolí, žaludek a střeva nejsou obvykle porušeny. Úder na 
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solar plexus je velmi účinný a dokáže momentálně zneschopnit soupeře. Nemá však dlouhé 

trvání. Útok na oblast ženských pohlavních orgánů je velice bolestivý, ale bez vážnějších násled-

ků. Naproti tomu u mužů je to jiné. Úder na genitálie může způsobit vnitřní zranění s trvalými 

následky. 

 

KONČETINY (PAL GWA DARI) 

Ruce jsou spojeny s tělem přes rameno klíční kostí a lopatkou. Poškození ramenního kloubu 

obvykle není vážné. Rameno může být lehce vykloubeno nebo může dojít ke skřípnutí nervů a 

cév, které nejsou chráněné v podpaží. Snadno zranitelné jsou na vnitřní straně lokte loketní 

nervy. Na delší čas nás může zneschopnit zlomenina zápěstí nebo ruky. Kolena jsou zranitelná 

jak zepředu a ze strany. Jednou zlomené koleno je navždy zeslabeno. Jednoduše zranitelná jsou 

chodidla a holeně, nicméně neschopnost je pouze dočasná. 

 

Všichni studenti by měli být obeznámeni se základy první pomoci tak, aby byli schopni pomoci.  

 

PÁSMA NA TĚLE (MOM DUNGBOON) 

Trénink taekwondo je charakteristický pro svůj lehký kontakt. Sestavy a cvičení jednotlivých 

útočných a obranných technik nám slouží jako praxe, samovýuka proti imaginárnímu nepříteli. 

Následně souboje vedou k momentální schopnosti zasáhnout životně důležité body protivníka. 

Pro lehčí rozpoznání k vedení útoku nebo obrany dělíme tělo na tři horizontální pásma (bobo-

on): horní pásmo (krk a výše), střední pásmo (mezi rameny a pupkem) a spodní pásmo (od pup-

ku níže). 

 

Dále ještě v taekwondu dělíme tělo na tři vertikály: osa solaru plexus, 

osa hrudníku a osa ramene. 

 

A – vertikála solaru plexus (myonge son) 

B – vertikála hrudníku (gasum son) 

C – vertikála ramene (eukke son) 
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Horní pásmo (nopunde boboon) - hlava a krk. 

Střední pásmo (kaunde boboon) - od ramen k pupku. 

Spodní pásmo (najunde boboon) - od pupku dolů. 

 

V horním pásmu můžeme útočit třeba na horní čelist (philtrum) nebo 

spánek, ve středním na solar plexus a v dolním na oblast slabin nebo 

třísel. 

 

1. lebka (fontanela) – dae sin moon 

2. spánek – gwanja nori 

3. nosní můstek – migan 

4. oční bulva – angoo 

5. bradavkový výčnělek kosti spánkové – 

hoo-i-boo 

6. kloub čelisti (mandibula) – tok gwanjol 

7. horní čelist (philtrum) – injoong 

8. spodní čelist – yop tok 

9. výběžek brady – mit tok 

10. rty – ipsul 

11. roh čelisti – wit tok 

12. horní šíje – witmok 

13. ohryzek (Adamovo jablko) – gyol hoo 

14. průdušnice – soom tong 

15. krční vazy – swe gol 

16. akupresurní bod - umjigoo 

17. vřetenní tepna – maekbak sonmok 

dongmaek 

18. tepna na hřbetu ruky – dung sonmok 

dongmaek 

19. kloub zápěstí – sonmok gwanjol 

20. kloub ramenní – eukke gwanjol 
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21. nos – kotdung 

22. krční tepny – mok dongmaek 

23. hrudní kost (sternum) – hyung gol 

24. oblast srdce – shim jang 

25. solar plexus – myong chi 

26. oblast sleziny – bi jang 

27. oblast jater – gan jang 

28. nadkrajina břišní (epigastrium) – sang bokboo 

29. pupek (umbilicius) – baekkob 

30. podbřišek – ha bokboo 

31. stydká kost – chiboo 

32. slabiny – sataguni 

33. pohlavní orgány (scrotum) – nang shim 

34. nárt – baldung 

35. zátylek 1-2 obratel (atlas a čepovec) – hoodoo 

36. 7. krční obratel (cervix) – gyong boo 
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37. horní hřbet – gyong gap 

38. malý hřbet – gyong chu 

39. oblast ledvin – kongpat 

40. kostrč – migol 

41. kolenní jamka – ogum 

42. achilova pata – dwichuk himjool 

43. kotníkový kloub – balmok gwanjol 

44. loketní kloub – palgup gwanjol 

45. podpažní jamka – gyodurang 

46. volná žebra – nuk gol 

47. kolenní kloub – murup gwanjol 

48. vnitřní stehno – 

anjok hobok dari 

49. holenní kost – ky-

ong gol 
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POUŽITÍ ÚDERŮ A BLOKŮ (DAEJO PYO) 
 

Zde si ukážeme použití útočné nebo obranné plochy proti 

vhodnému cíli. Každá technika taekwonda je prováděna na zá-

kladě vědeckého základu v souladu se stavbou lidského těla. 

Studenti, kteří jsou seznámeni s technikami, by měli odpovědět 

na útok soupeře s minimálním výdejem energie. Pokud není 

technika použita správně, výsledek může být přirovnán k tesaři, 

který používá kladivo místo sekery pro sekání nebo dláta místo 

hoblíku pro hoblování dřeva. 

 

      Nejúčinnější je zaútočit na vitální    

      bod správnou útočnou technikou 

      a plochou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud zasáhneme vitální Zásah pěstí má menší účin-  Zásah ukazováčkem je účin- 

bod špatnou úderovou nost, než zásah ukazováčkem.  nější, než zásah pěstí. 

plochou, mine se účinkem. 
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Obránce provedl blok ve 

špatné vzdálenosti. Proto je 

útočníkem napaden. 

 

 

 

 

Toto je použití správné útočné techniky. 

Toto je správně provedený blok ze správné vzdálenosti. 
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POUŽITÍ ÚTOČNÝCH PLOCH NA JEDNOTLIVÉ VITÁLNÍ BODY 
 

 

 

podbřišek  
srdce   
oblast sleziny  
oblast jater  
ohryzek       spodek paty (dwitkumchi) 
nárt        úder je veden proti člověku, který padá 
nadkrajina břišní       k zemi 
hrudní kost  
solar plexus  
spánek   
horní čelist  
volná žebra       prsty na noze (balkut) nebo špičkou boty 
průdušnice  
nosní můstek  
pohl. orgány  
vnitřní stehno  
špička brady  
 

 

 

 

 

hrudník   
lebka   
spánek   
oblast srdce   
oblast jater  
oblast sleziny       pata (dwichook) 
hrudní kost  
horní čelist  
solar plexus  
pohl. orgány  
podbřišek       nárt (baldung) 
volná žebra  
nadkrajina břišní  
čelist   
tvář   
kostrč        koleno (moorup) 
achilova pata  

 

 

 

 



Výuková kniha: Vitální body v taekwondu ITF 

 

 

 

 
11 

lebka   
spánek   
horní čelist  
hrudní kost       přední strana pěsti (ap joomuk) 
solar plexus  
čelist   
špička brady  
čelo   
volná žebra  
nadkrajina břišní  
kloub čelisti  
oblast srdce   
oblast sleziny       horní strana pěsti (dung joomuk) 
oblast jater  
podbřišek  
zátylek   
 
 
lebka   
volná žebra  
nadkrajina břišní       malíková strana pěsti (yop joomuk) 
podbřišek  
zátylek   
ramenní kloub  
loketní kloub  
horní čelist       spodní strana pěsti 2 článek prstů  
spánek        (mit joomuk) 
solar plexus  
rty 
čelist        prodloužená pěst (ghin joomuk) 
ohryzek  
 
 
lebka   
spánek        klouby prstů (sonkarak joomuk) 
nosní můstek  
horní čelist  
kloub čelisti  
ohryzek       malíková hrana ruky (sonkal) 
7. krční obratel  
volná žebra  
špička brady  
krční tepny  
ramenní kloub       palcová hrana ruky (sonkal dung) 
solar plexus  
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podpažní jamka  
pupek   
oční bulva   
průdušnice  
bradavkový výběžek kosti spánkové    bříška prstů (sonkut) 
horní šíje  
malý hřbet  
oblast ledvin  
nadkrajina břišní  
oblast jater  
volná žebra  
nadkrajina břišní       loket (palkup) 
oblast sleziny  
hrudní kost  
oblast srdce   
špička brady  
čelist   
solar plexus  
 
 
 
 
ohryzek       spodek dlaně (jipge son) 
 
 
 
 
bradavkový výběžek kosti spánkové  
solar plexus       medvědí tlapa (gomson) 
nadkrajina břišní  
břicho   
čelist        otevřená pěst (pyon joomuk) 
špička brady  
nos   
 
 
 
 
nos   
nosní můstek  
horní čelist       čelo (mori) 
čelo   
oblast srdce   
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nos        temeno (mori) 
rty  
 
 
 
nadkrajina břišní  
čelist        hřbet dlaně (sondung) 
rty  
 
 
 
horní šíje  
ohryzek       oblouk palcové hrany ruky (bandal son) 
špička brady  
 
 
 
krční vazy       kloub u malíkové hrany ruky  
        (sonkal batang) 
 
 
špička brady  
hřbet zápěstí (tepna)  
vřetení tepna  
podpažní jamka      stisknuté prsty (jiap) 
achilova pata       
bradavkový výběžek kosti spánkové  
hlavní žíla mezi palcem a ukazováčkem (akupres. bod)  
 
 
 
nosní můstek  
holeň   
podpažní jamka  
horní čelist  
oblast srdce   
oblast sleziny  
oblast jater       malíková hrana chodidla (balkal) 
volná žebra  
solar plexus  
krční tepny  
kolenní kloub  
kotníkový kloub  
horní šíje  
spánek   
tvář   
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solar plexus       palcová hrana chodidla (balkal dung) 
tvář   
 
 
slabiny   
nosní můstek  
podbřišek  
solar plexus  
nadkrajina břišní  
vnitřní stehno  
pohl. orgány  
tvář        bříška prstů (ap kumchi) 
hrudní kost  
horní čelist  
oblast srdce   
oblast sleziny  
volná žebra  
oblast jater  
spánek   
kostrč  
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VZTAH BLOKOVACÍ PLOCHY A BLOKOVANÉ TECHNIKY 
 

Blokovací technika Blokovaná plocha Metoda útoku Útočná plocha 
vnějším předloktím útočící paže nebo  
(bakat palmok) nohy. 
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Blokovací technika Blokovaná plocha Metoda útoku Útočná plocha 
malíková hrana ruky útočící paže nebo  
(sonkal) nohy. 
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Blokovací technika Blokovaná plocha Metoda útoku Útočná plocha 
vnitřním předloktím útočící paže nebo  
(an palmok) nohy. 
 

 

 

 vnitřní předloktí úder přední pěst 

 (an palmok) (jirugi) (ap joomuk) 

 

 vnější předloktí vpich vpřed  na-  

 bakat palmok horu (nopunde  

  ap tulgi) 

 

  sek vpřed palcová hrana 

  (ap taerigi) (sonkal dung) 

 

stranou vnitřní zápěstí křížný sek prsty prsty – dlaní dolů 

(yop makgi)  dovnitř (anuro (opun sonkut) 

  ghutgi) 

 

  sek stranou malíková hrana 

  (yop taerigi) (sonkal) 

 

stranou vpřed vnější zápěstí sek vpřed  

(yobap makgi)  (ap taerigi) 

 

  křížný sek prsty  

  ven (bakuro   

  ghutgi) 

 

  vpich stranovým  

  kopem (yopcha 

v oblasti pásku holeň tulgi) 

(hori makgi) (kyong gol) 

  obloukový kop bříška prstů 

  (dollyo chagi) (ap kumchi) 

 

  kop vpřed 

  (ap chagi) 

 

kruhový blok achilova šlacha stranový kop malíková hrana (dol-

limyo makgi)  (yopcha jirugi) nohy (balkal) 

 

 

blok ve tvaru W zadní holeň zpětný oblouko- zadní str. paty 

(san makgi) (dung kyong gol) vý kop (bandae) (dwit chook) 
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malíkovou stranou  

pěsti (yop joomuk) 
  stranový kop 

  (yopcha jirugi) 

 vnější kotníkový  malíková hrana 

 kloub (bakat balmok kop vzad nohy (balkal) 

 gwanjol) (dwit chagi) 

 

dolů horní zápěstí úder přední pěst 

(naeryo makgi)  (jirugi) (ap joomuk) 

 

 hřbet dlaně střední vpich prsty – dlaní dolů 

 (sondung) (kaunde tulgi) (opun sonkut) 

 

dovnitř loketní kloub vpich nahoru 

(anuro makgi)  (nopunde tulgi) 
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Blokovací technika Blokovaná plocha Metoda útoku Útočná plocha 
palcová hrana útočící paže nebo  
(sonkal dung) nohy. 
 

 

 

blok stranou vnitřní předloktí úder 

(yop makgi) (an palmok) (jirugi) 

 

blok ve tvaru W vnější předloktí vpich nahoru  

(san makgi) (bakat palmok) (nopunde tulgi)  

 

 vnější holeň  prsty – dlaní dolů 

 (bakat kyong gol)  (opun sonkut) 

nízký dovnitř  kop vpřed 

(najunde anuro vnitřní holeň (ap chagi) 

makgi) (an kyong gol) 

 

  křížný sek  přední pěst 

  dovnitř (anuro) (ap joomuk) 

 vnitřní zápěstí ghutgi) 

 

  sek vpřed palcová hrana 

  (ap taerigi) (sonkal dung) 

 

stranou vpřed  stranový kop ve 

(yobap makgi)  výskoku o 360° 

  (twio dolmyo 

  chagi) 

 zadní holeň 

 (dung kyong gol) stranový kop ve malíková hrana 

  výskoku (twimyo nohy (balkal) 

  yopcha jirugi) 

 

kruhový blok  kop vpřed bříška prstů 

(dollimyo makgi)  (ap chagi) (ap kumchi) 

 

 horní předloktí sek ven hřbet dlaně 

 (dung palmok) (bakuro taerigi) (sondung) 

 

  úder 

  (jirugi) 

nahoru spodní předloktí 

(ollyo makgi) (mit palmok) sek dovnitř dlaň 

  (anuro taerigi) (sonbadak) 

 

  sek vpřed  

  (ap taerigi)  

 

 vnější zápěstí sek stranou malíková hrana 

  (yop taerigi) (sonkal) 

 

  křížný sek ven  

  (bakuro ghutgi)  

 

 vnější holeň stranový kop 

 (an kyong gol) (yopcha jirugi) 

 

  vpich kopem 

  stranou (yopcha 

  tulgi) 
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Blokovací technika Blokovaná plocha Metoda útoku Útočná plocha 
dlaní útočící paže nebo  
(sonbadak) nohy. 
 

 

 

  zpětný oblouko- zadní str. paty 

  vý kop (bandae) (dwit chook) 

 

v oblasti pásku zadní holeň stranový kop 

(hori makgi) (dung kyong gol) (yopcha jirugi) 

 

  vpich stranovým 

  kopem (yopcha 

  tulgi) 

 

 blok dovnitř vnitřní předloktí 

(anuro makgi) (an palmok) úder  

  (jirugi)  

odstrkávací blok rameno 

(miro makgi) (euhke) 

  horní vpich prsty – dlaní dolů 

 vnější předloktí (nopunde tulgi) (opun sonkut) 

 (bakat palmok) 

 

blok nahoru vnitřní kotníkový kloub stranový kop malíková hrana 

(ollyo makgi) (an balmok gwanjol) (yopcha jirugi) nohy (balkal) 

 

  vpich stranovým 

  kopem (yopcha 

  tulgi) 

 

 spodní předloktí úder přední pěst 

 (mit palmok) (jirugi) (ap joomuk) 

 

  stranový kop 

  (yopcha jirugi) 

 

 vnější kotníkový kloub obloukový kop bříška prstů 

 (bakat balmok gwanjol) (dollyo chagi) (ap kumchi) 

 

blok dolů  vpich stranovým  

(naeryo makgi)  kopem (yopcha 

  tulgi) 

 

hákový blok horní předloktí úder 

(golcho makgi) (dung palmok) (jirugi) 

 

nízký blok  vnější holeň 

dovnitř (bakat kyong gol) 

(najunde anuro)  kop vpřed 

  (ap chagi) 

přidržovací blok zadní str. paty 

(duro makgi) (dwit chook) 

 

 hřbet palce střední vpich prsty – dlaní do  

 (umji batang) (kaunde tulgi) strany (sun sonkut) 

 

tlačený blok nárt kop vpřed nárt 

(noollo makgi) (baldung) (ap chagi) (baldung)  
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Blokovací technika Blokovaná plocha Metoda útoku Útočná plocha 
zkříženými malíkovými útočící paže nebo  
hranami nebo pěstmi nohy. 
(kyocha sonkal nebo 
kyocha joomuk) 
 

  obloukový kop 

tlačený blok holeň (dollyo chagi) 

(noollo makgi) (kyong gol) 

  kop vpřed nárt 

  (ap chagi) (baldung) 

 

 horní předloktí úder 

 (dung palmok) (jirugi) 

 

  stranový kop přední pěst 

  (yopcha jirugi) (ap joomuk) 

 

blok dolů vnější holeň vpich stranovým 

(naeryo makgi) (bakat kyong gol) kopem (yopcha 

  tulgi) 

 

zastavovací blok  obloukový kop bříška prstů 

(momchau  (dollyo chagi) (ap kumchi) 

makgi) 

  úder 

  (jirugi) 

 

zvedací blok spodní předloktí vpich vpřed na- prsty – dlaní dolů 

(chookyo makgi) (mit palmok) horu (nopunde (opun sonkut) 

  ap tulgi) 

 

  stranový kop ve malíková hrana 

  výskoku (twimyo nohy (balkal) 

  yopchagi) 

 

 vnitřní holeň stranový kop ve 

 (an kyong gol) výskoku o 360° 

  (twio dolmyo 

  chagi) 

 

  přetočený kop 

  (bituro chagi) 

 

 zadní holeň zpětný oblouko- zadní str. paty 

 (dung kyong gol) vý kop (bandae) (dwit chook) 

 

 

dvě dlaně 

(sang sonbadak) 
 

 bříška prstů kop vpřed bříška prstů 

 (ap kumchi) (ap chagi) (ap kumchi) 

 

  obloukový kop 

tlačený blok koleno (dollyo chagi) koleno 

(noollo makgi) (moorup) kop vpřed (moorup) 

  (ap chagi) 

 

 zadní str. paty kop vzad zadní str. paty 

 (dwit chook) (dwit chagi) (dwit chook) 
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hřbet palce nebo skloněné zápěstí 
(umji batang nebo sonmok dung) 
 

 dlaň úder přední pěst 

 (sonbadak) (jirugi) (ap joomuk) 

blok nahoru 

(ollyo makgi) vnitřní holeň stranový kop malíková hrana 

 (an kyong gol) (yopcha jirugi) nohy (balkal) 
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Blokovací technika Blokovaná plocha Metoda útoku Útočná plocha 
vzpřímenými předloktími útočící paže nebo  
nebo malíkovími hranami nohy. 
(sun palmok nebo 
sun sonkal) 
 

 

 

 vnější předloktí sek stranou malíková hrana 

 (bakat palmok) (yop taerigi) (sonkal) 

 

 zadní holeň zpětný oblouko- zadní str. paty 

 (dung kyong gol) vý kop (bandae) (dwit chook) 

 

 vnější holeň vertikální kop malíková hrana 

 (bakat kyong gol) (sewo chagi) nohy (balkal) 

zastavovací blok 

(momchau   palcová hrana nohy 

makgi)   (balkal dung) 

 

 vnitřní holeň obloukový kop nárt 

 (an kyong gol) (dollyo chagi) (baldung) 

 

   bříška prstů 

   (ap kumchi) 

 

 vnitřní předloktí sek vpřed palcová hrana 

 (an palmok) (ap taerigi) (sonkal dung) 
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zdvojené předloktí 
(doo palmok) 
 

 

 vnější předloktí sek vem malíková hrana 

 (bakat palmok) (bakuro taerigi) (sonkal) 

 

  úder přední pěst 

  (jirugi) (ap joomuk) 

 

   vpich vpřed na- prsty – dlaní dolů 

  horu (nopunde (opun sonkut) 

  ap tulgi) 

 

 vnitřní předloktí sek dovnitř palcová hrana 

 (an palmok) (anuro taerigi) (sonkal dung) 

 

blok ven holeň vpich stranovým bříška prstů 

(bakuro makgi) (kyong gol) kopem (yopcha (ap kumchi) 

  tulgi) 

 

  stranový kop malíková hrana 

  (yopcha jirugi) nohy (balkal) 

 zadní holeň 

 (dung kyong gol) zpětný oblouko- zadní str. nohy 

  vý kop (bandae) (dwit chook) 

 

 horní předloktí sek ven hřbet dlaně 

 (dung palmok) (bakuro taerigi) (sondung) 

 

 spodní předloktí sek dovnitř dlaň 

 (mit palmok) (anuro taerigi) (sonbadak) 

 

odstrkávací blok vnitřní holeň kop vpřed bříška prstů 

(miro makgi) (an kyong gol) (ap chagi) (ap kumchi) 
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Blokovací technika Blokovaná plocha Metoda útoku Útočná plocha 
vzpřímenou rukou -  útočící paže nebo  
loktem (palkup) nohy. 
 

 
 

 

 horní pěst úder přední pěst 

 (dung joomuk) (jirugi) (ap joomuk) 

 

blok dolů hřbet dlaně střední vpich prsty – dlaní dolů 

(naeryo makgi) (sondung) (kaunde tulgi) (opun sonkut) 

 

  stranový kop 

  (yopcha jirugi) 

 vnější kotníkový kloub  malíková hrana 

 (bakat balmok gwanjol) kop vzad nohy (balkal) 

  (dwit chagi) 

 

 

 

přední pěst 
(ap joomuk) 
 

 

 vnitřní stehno kop vpřed nárt 

tlačený blok  (ap chagi) (baldung) 

(noollo makgi) 

 vnitřní kotníkový kloub přetočený kop bříška prstů 

 (an balmok gwanjol) (bituro chagi) (ap kumchi) 

 

 

 

 

oblouk palcové hrany 
ruky (bandal son) 
 

 

  úder přední pěst 

  (jirugi) (ap joomuk) 

 spodní předloktí 

 (mit palmok) horní vpich prsty – dlaní dolů 

  (nopunde tulgi) (opun sonkut) 

 

  stranový kop ve 

  výskoku (twimyo 

  yopcha jirugi) 

 vnitřní holeň  malíková hrana 

zvedací blok (an kyong gol) stranový kop ve nohy (balkal) 

(chookyo makgi)   výskoku o 360° 

  (twio dolmyo 

  chagi) 

 

 vnější předloktí sek dolů malíková hrana 

 (bakat palmok) (naeryo taerigi) (sonkal) 

 

   zadní str. paty 

   (dwit chook) 

 zadní holeň hrotový kop 

 (dung kyong gol) (gok-kaeng-i bříška prstů 

  chagi) (ap kumchi) 

 



Výuková kniha: Vitální body v taekwondu ITF 
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Blokovací technika Blokovaná plocha Metoda útoku Útočná plocha 
hřbet dlaně  útočící paže nebo  
(sondung) nohy. 
 

 

 vnější předloktí úder přední pěst 

 (bakat palmok) (jirugi) (ap joomuk) 

 

 vnitřní předloktí horní vpich prsty – dlaní dolů 

 (an palmok) (nopunde tulgi) (opun sonkut) 

 

  vpich stranovým bříška prstů 

  kopem (yopcha (ap kumchi) 

  tulgi) 

 

blok ven zadní holeň stranový kop 

(bakuro makgi) (dung kyong gol) (yopcha jirugi) 

   malíková hrana 

  kop vzad nohy (balkal) 

  (dwit chagi) 

 

 horní předloktí sek ven hřbet dlaně 

 (dung palmok) (bakuro taeigi) (sondung) 

 

 spodní předloktí sek dovnitř dlaň 

 (mit palmok) (anuro taerigi) (sonbadak) 

 

 

vnější strana nártu 
(yop baldung) 
 

 vnější předloktí 

 (bakat palmok) 

  úder přední pěst 

hákový kop vnitřní předloktí (jirugi) (ap joomuk) 

(golcho chagi) (an palmok) 

  horní vpich prsty – dlaní dolů 

 loketní kloub (nopunde tulgi) (opun sonkut) 

 (palkup) 

 

 

 

spodní vnější hrana 
chodidla (yop bal badak) 
 

 vnější předloktí 

 (bakat palmok) 

  úder přední pěst 

 vnitřní předloktí (jirugi) (ap joomuk) 

 (an palmok) 

  horní vpich prsty – dlaní dolů 

blokovací oblou- loketní kloub (nopunde tulgi) (opun sonkut) 

kový kop  (palkup) 

(bandal chagi) 

  stranový kop 

 zadní holeň (yopcha jirugi) malíková hrana 

 (dung kyong gol)  nohy (balkal) 

  kop vzad 

  (dwit chagi) nárt 

   (baldung) 

vlnovitý kop palcová hrana nohy kop vpřed 

(doro chagi) (balkal dung) (ap chagi) bříška prstů 

   (ap kumchi) 
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Blokovací technika Blokovaná plocha Metoda útoku Útočná plocha 
malíková hrana nohy  útočící paže nebo  
(balkal) nohy. 
 

 

  úder přední pěst 

  (jirugi) (ap joomuk) 

zvedací blok spodní předloktí 

(chookyo makgi) (mit palmok) horní vpich prsty – dlaní dolů 

  (nopunde tulgi) (opun sonkut) 

 

 vnitřní holeň stranový kop malíková hrana 

 (an kyong gol) (yopcha jirugi) nohy (balkal) 

 

   bříška prstů 

 holeň  (ap kumchi) 

zastavovací blok (kyong gol) 

(momchau  kop vpřed koleno 

makgi) koleno (ap chagi) (moorup) 

 (moorup) 

   nárt 

   (baldung) 

 

 

 

 

 

 

bříška prstů 
(ap kumchi) 
 

 

  úder přední pěst 

  (jirugi) (ap joomuk) 

zvedací blok spodní předloktí 

(chookyo makgi) (mit palmok) horní vpich prsty – dlaní dolů 

  (nopunde tulgi) (opun sonkut) 

 

 vnitřní holeň stranový kop malíková hrana 

 (an kyong gol) (yopcha jirugi) nohy (balkal) 

 

zastavovací blok hrudní kost při pohybu soupeře k nám 

(momchau (hyung gol) 

makgi) 

 

 

 

 

 

 

 

spodek chodidla 
(dwit kumchi) 
 

 

 hrudní kost  

 (hyung gol) 

zastavovací blok  při pohybu soupeře k nám 

(momchau solar plexus 

makgi) (myong chi) 


