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太極拳對練 
tchaj-ťi-čchüan tuej-lien 

 

  1  čchi š‘     (počáteční forma) 

  2  lan ča ji     (chytit a spustit šaty) 

  3  kchaj che šou     (rozevření a sevření rukou) 

  4  tan pien     (jednoduchý bič) 

 

  5  šang pu šan tchung pej   (vějíř skrze záda)       6  tchuej pu tchi šou šang   (zvednutí rukou) 

  7  pan šou čchung čchuej   (přímý úder pěstí)     8  lou šou čchung čchuej   (přímý úder pěstí) 

  9  chuan pu kchao   (úder ramenem)    10  jou ta chu   (uhození tygra vpravo) 

11  čuan šen ting čou   (úder loktem)    12  tchuej čou   (zatlačit loket) 

13  cuo pchie šen čchuej   (sek levou pěstí)    14  jou ťi kchao   (strčit ramenem) 

15  cuo ta chu   (uhození tygra vlevo)    16  jou pchie šen čchuej   (sek pravou pěstí) 

17  čuan šen tchi šou šang š‘   (zvednutí rukou)   18  lü, an   (odvalení, odhození)   

19  pan lan čchuej   (posunutí, blokování, úder)   20  pan šou čchung čchuej   (přímý úder pěstí) 

21  pan šou cheng lie   (vodorovné smetení)   22  cuo je ma fen cung   (rozčesávání hřívy) 

23  jou ta chu   (uhození tygra vpravo)    24  čuan šen   (otočení těla)  

 

25  šang pu pcheng ťi   (odpružení, zatlačení)   26  lü žao pu šuang an   (odvalení, odhození) 

27  jou teng ťiao   (kop pravou patou)    28  č‘ tang čchuej   (úder do slabin) 

29  cchaj šou cheng lie   (vodorovné smetení)   30  chuan pu čchuan suo   (tkalcovský člunek) 

31  lou šou pchie čchuej   (sek pěstí)     32  paj che liang čch‘   (bílý jeřáb blíská křídly) 

33  šang pu cuo kchao   (úder ramenem)    34  čche pu ťüe pi   (páka na rameno) 

35  fan jao an   (vytočit se, odhození)    36  šuang feng kuan er   (úder pěstmi na uši) 

37  chuan pu šuang an   (dvojité odhození)    38  chua ta jou čchuej   (úder pravou pěstí) 

39  cuo tchuej   (zatlačení levou)     40  ťüe pi   (páka na loket) 

41  tchuej šou   (zatlačení do ruky)     42  jou pchie šen čchuej   (sek pravou pěstí) 

43  chua tchuej   (zatlačení)      44  chua ta jou čou   (úder pravým loktem) 

45  šang pu jou kchao   (úder ramenem)    46  čche pu ťüe pi   (páka na rameno) 

47  jou ta chu   (uhození tygra vpravo)    48  čuan šen   (otočení těla) 

 

49  šang pu pcheng ťi   (odpružení, zatlačení)   50  lü, chuej ťi   (odvalení, zatlačení) 

51  chuan pu šuang fen kchao   (úder ramenem)     52  chuan pu cuo kchao   (úder ramenem) 

53  jou ting čou   (úder pravým loktem)    54  ťin ťi tu li   (zlatý kohout stojí na jedné noze) 

55  tchuej pu che an   (spojené odhození)    56  teng ťiao   (kop patou) 

57  šang pu cuo kchao   (úder ramenem)    58  žao pu ťüe pi   (páka na rameno) 

59  tcheuj pu jou fen ťiao  (odloučení pravé nohy)   60  jou lou si   (pravé obejmutí kolena) 
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61  cuo fen ťiao  (odloučení levé nohy)    62  cuo lou si   (levé obejmutí kolena) 

63  cchaj šou jou kchao   (úder ramenem)    64  tchuej ťien, chuej kchao   (úder ramenem) 

65  chuan pu cuo pcheng   (levé odpružení)    66  tchuej pu lan šou   (blokovat ruku)  

67  šang pu jou pcheng   (pravé odpružení)    68  lan šou, an   (blokovat ruku, odhození)   

69  lü, jou pcheng ta   (odvalení, velké odpružení)   70  paj še tchu sin   (bílý had vyplazuje jazyk) 

71  kao tchan ma   (pohled přes vysokého koně)   72  fen šou jou cchaj tchuej   (kop špičkou)  

73  čuan šen paj lien   (lotosový kop)    74  še šen sia š‘   (plazit se dolu jako had) 

75  tchuej pu caj čchuej   (zasadit úder)    76  šang pu sie fej š‘   (šikmé létání) 

77  cuo ta chu   (uhození tygra vlevo)    78  jou pchie čchuej   (sek pravou pěstí) 

79  jou tao nien chou   (ústup a zahnání opice)   80  jou jün šou   (ruce jako mraky) 

81  cuo tao nien chou   (ústup a zahnání opice)   82  cuo jün šou   (ruce jako mraky) 

83  kao tchan ma   (pohled přes vysokého koně)   84  šang pu čchi sing   (sedm hvězd) 

85  chaj ti čen   (jehla na dně moře)     86  šan tchung pej   (vějíř skrze záda)   

87  šou chuej pchi pcha   (brnkání na loutnu)   88  wan kung še chu   (napnutí luku) 

89  tan pien   (jednoduchý bič)     90  čou ti čchuej   (pěst pod loktem) 

91  š‘ c‘ šou   (zkřížení rukou)      92  žu feng š‘ pi   (jako když zavíráte) 

93  šang pu šuang an   (dvojité odhození)    94  pao chu kuej šan   (vrátit tygra do hor) 

 

  95  tchuej pu kchua chu   (překročení tygra)    

  96  čuan šen paj lien   (lotosový kop) 

  97  wan kung še chu   (napnutí luku k zastřelení tygra)  

  98  ťin pu pan lan čchuej   (posunutí, blokování, úder) 

  99  žu feng š‘ pi   (jako když zavíráte) 

100  š’ c‘ šou   (zkřížení rukou) 

101  šou š‘   (závěrečná forma) 

 

 

 

 

 

 

 

  


