
Yáng shì tàijí quán 108 shì   
Jangův styl tchaj-ťi čchüan 108 forem     

 
 

    1.   預備式   Jü-pej-š‘ 

  yù bèi shì   Přípravná pozice 
 

    2.   起勢    Čchi-š‘  

  qǐ shì    Počáteční forma 
 

    3.   左鵬    Cuo pcheng  

  zuǒ péng   Odražení vlevo 
 

    4.   攬雀尾   Lan čchüe-wej  

  lǎn què wěi    Chytání ptačího ocasu 
 

    5.   單鞭    Tan pien  

  dān biān   Jednoduchý bič 
 

    6.   提手上勢   Tchi-šou šang-š‘ 

  tí shǒu shàng shì  Zvednutí rukou a opřít se dopředu  
 

    7.   白鶴亮翅   Paj-che liang čch‘   

  bái hè liàng chì  Bílý jeřáb roztahuje křídla 
 

    8.   左摟膝拗步  Cuo lou-si jao-pu  

  zuǒ lǒu xī ǎo bù  Oprášení levého kolena 
 

    9.   手揮琵琶   Šou-chuej pchi-pcha  

    shǒu huī pípá        Brnkání na loutnu 
 

  10.   左摟膝拗步  Cuo lou-si jao-pu  

  zuǒ lǒu xī ǎo bù  Oprášení levého kolena 
 

  11.   右摟膝拗步  Jou lou-si jao-pu 

   yòu lǒu xī ǎo bù  Oprášení pravého kolena 
 

  12.   左摟膝拗步  Cuo lou-si jao-pu  

  zuǒ lǒu xī ǎo bù  Oprášení levého kolena 
 

  13.   手揮琵琶   Šou-chuej pchi-pcha  

    shǒu huī pípá        Brnkání na loutnu 



  14.   左摟膝拗步  Cuo lou-si jao-pu  

  zuǒ lǒu xī ǎo bù  Oprášení levého kolena 
 

  15.   進步搬攔捶  Ťin-pu, pan, lan, čchuej 

  jìn bù bān lán chuí  Vykročení, odsunutí, přehrazení, úder 
 

  16.   如封似閉   Žu feng s‘ pi 

  rú fēng sì bì   Zdánlivé uzavření vchodu 
 

  17.   十字手   Š’-c‘ šou 

  shí zì shǒu   Zkřížené ruce 
 

  18.   抱虎推山   Pao chu tchuej šan 

    bào hǔ tuī shān  Chytit tygra a tlačit horu 
  

  19.   左鵬    Cuo pcheng  

  zuǒ péng   Odražení vlevo 
 

  20.   肘底捶   Čou-ti čchuej    

  zhǒu dǐ chuí   Pěst pod loktem 
 

  21.   右倒猿轟   Jou tao jüen chung 

    yòu dào yuán hōng  Ustoupení a zahnání opice (pravá pozice) 
 

  22.   左倒猿轟   Cuo tao jüen chung 

    zuǒ dào yuán hōng  Ustoupení a zahnání opice (levá pozice) 
 

  23.   右倒猿轟   Jou tao jüen chung 

    yòu dào yuán hōng  Ustoupení a zahnání opice (pravá pozice) 
 

  24.   左倒猿轟   Cuo tao jüen chung 

    zuǒ dào yuán hōng  Ustoupení a zahnání opice (levá pozice) 
 

  25.   右倒猿轟   Jou tao jüen chung 

    yòu dào yuán hōng  Ustoupení a zahnání opice (pravá pozice) 
 

  26.   斜飛勢   Sie fej š‘ 

  xié fēi shì   Šikmé létání 
 

  27.   提手上勢   Tchi-šou šang-š‘ 

  tí shǒu shàng shì  Zvednutí rukou a opřít se dopředu           



  28.   白鶴亮翅   Paj-che liang čch‘   

  bái hè liàng chì  Bílý jeřáb roztahuje křídla 
 

  29.   左摟膝拗步  Cuo lou-si jao-pu  

  zuǒ lǒu xī ǎo bù  Oprášení levého kolena 
 

  30.   海底針   Chaj-ti čen 

    hǎi dǐ zhēn      Tlačení jehly k mořskému dnu 
  

  31.   扇通背   Šan-tchung pej 

  shàn tōng bèi   Vějíř procházející zády 
 

  32.   轉身撇身捶  Čuan-šen pchie-šen čchuej      

  zhuǎn shēn piē shēn chuí Otočení těla a úder 
 

  33.   進步搬攔捶  Ťin-pu, pan, lan, čchuej 

  jìn bù bān lán chuí  Vykročení, odsunutí, přehrazení, úder 
 

  34.   攬雀尾   Lan čchüe-wej  

  lǎn què wěi    Chytání ptačího ocasu 
 

  35.   單鞭    Tan pien  

  dān biān   Jednoduchý bič 
 

  36.   雲手    Jün-šou 

  yún shǒu   Ruce jako oblaka 
 

  37.   單鞭    Tan pien  

  dān biān   Jednoduchý bič 
  

  38.   高探馬   Kao tchan ma       

  gāo tàn mǎ   Poplácat koně 
 

  39.   右分腳   Jou fen-ťiao       

  yòu fēn jiǎo   Odloučení pravé nohy 
 

  40.   左分腳   Cuo fen-ťiao      

  zuǒ fēn jiǎo   Odloučení levé nohy 
 

  41.   轉身左蹬腳  Čuan-šen cuo teng-ťiao 

zhuǎn shēn zuǒ dēng jiǎo Otočení a kop levou patou  



  42.   左摟膝拗步  Cuo lou-si jao-pu  

  zuǒ lǒu xī ǎo bù  Oprášení levého kolena 
 

  43.   右摟膝拗步  Jou lou-si jao-pu 

   yòu lǒu xī ǎo bù  Oprášení pravého kolena 
 

  44.   進步栽錘   Ťin-pu caj čchuej 

  jìn bù zāi chuí   Vykročit a zasadit úder dolů 
 

  45.   轉身撇身捶  Čuan-šen pchie-šen čchuej      

  zhuǎn shēn piē shēn chuí Otočení těla a úder 
 

  46.   進步搬攔捶  Ťin-pu, pan, lan, čchuej 

  jìn bù bān lán chuí  Vykročení, odsunutí, přehrazení, úder 
 

  47.   右蹬腳   Jou teng-ťiao     

  yòu dēng jiǎo   Kop pravou patou 
 

  48.   左打虎   Cuo ta chu     

  zuǒ dǎ hǔ   Uhození tygra vlevo 
 

  49.   右打虎   Jou ta chu     

  yòu dǎ hǔ   Uhození tygra vpravo 
 

  50.   回身右蹬腳  Chuej-šen jou teng-ťiao 

  huí shēn yòu dēng jiǎo Přenesení váhy a kop pravou patou 
 

  51.   雙峰灌耳   Šuang-fen kuan er 

  shuāng fēng guàn ěr  Úder pěstmi na uši 
 

  52.   左蹬腳   Cuo teng-ťiao 

  zuǒ dēng jiǎo   Kopnutí levou patou 
 

  53.   轉身右蹬腳  Čuan-šen jou teng-ťiao 

zhuǎn shēn yòu dēng jiǎo Otočení a kop pravou patou 
 

  54.   進步搬攔捶  Ťin-pu, pan, lan, čchuej 

  jìn bù bān lán chuí  Vykročení, odsunutí, přehrazení, úder 
 

  55.   如封似閉   Žu feng s‘ pi 

  rú fēng sì bì   Zdánlivé uzavření vchodu 



  56.   十字手   Š’-c‘ šou 

  shí zì shǒu   Zkřížené ruce 
 

  57.   抱虎推山   Pao chu tchuej šan 

    bào hǔ tuī shān  Chytit tygra a tlačit horu 
 

  58.   斜單鞭   Sie tan pien   

  xié dān biān   Jednoduchý bič napříč   
 

  59.   右野馬分鬃  Jou jie-ma fen-cung 

  yòu yě mǎ fēn zōng  Prohrábnutí hřívy divokého koně (pravá pozice) 
 

  60.   左野馬分鬃  Cuo jie-ma fen-cung 

  zuǒ yě mǎ fēn zōng  Prohrábnutí hřívy divokého koně (levá pozice) 
 

  61.   右野馬分鬃  Jou jie-ma fen-cung 

  yòu yě mǎ fēn zōng  Prohrábnutí hřívy divokého koně (pravá pozice) 
 

  62.   左鵬    Cuo pcheng  

  zuǒ péng   Odražení vlevo 
 

  63.   攬雀尾   Lan čchüe-wej  

  lǎn què wěi    Chytání ptačího ocasu 
 

  64.   單鞭    Tan pien  

  dān biān   Jednoduchý bič 
 

  65.   左玉女穿梭  Cuo jü-nü čchuan suo 

  zuǒ yù nǚ chuān suō  Nefritová dívka tká člunkem (levá pozice) 
 

  66.   右玉女穿梭  Jou jü-nü čchuan suo 

  yòu yù nǚ chuān suō  Nefritová dívka tká člunkem (pravá pozice) 
 

  67.   左玉女穿梭  Cuo jü-nü čchuan suo 

  zuǒ yù nǚ chuān suō  Nefritová dívka tká člunkem (levá pozice) 
 

  68.   右玉女穿梭  Jou jü-nü čchuan suo 

  yòu yù nǚ chuān suō  Nefritová dívka tká člunkem (pravá pozice) 
 

  69.   左鵬    Cuo pcheng  

  zuǒ péng   Odražení vlevo 



  70.   攬雀尾   Lan čchüe-wej  

  lǎn què wěi    Chytání ptačího ocasu 
 

  71.   單鞭    Tan pien  

  dān biān   Jednoduchý bič 
 

  72.   雲手    Jün-šou 

  yún shǒu   Ruce jako oblaka 
 

  73.   單鞭    Tan pien  

  dān biān   Jednoduchý bič 
 

  74.   蛇身下勢   Še-šen sia-š‘ 

  shé šēn xià shì   Plazit se dolů jako had 
 

  75.   右金雞獨立  Jou ťin-ťi tu li 

  yòu jīn jī dú lì   Zlatý kohout stojí na levé noze 
 

  76.   左金雞獨立  Cuo ťin-ťi tu li 

  zuǒ jīn jī dú lì   Zlatý kohout stojí na pravé noze 
 

  77.   右倒猿轟   Jou tao jüen chung 

    yòu dào yuán hōng  Ustoupení a zahnání opice (pravá pozice) 
 

  78.   左倒猿轟   Cuo tao jüen chung 

    zuǒ dào yuán hōng  Ustoupení a zahnání opice (levá pozice) 
 

  79.   右倒猿轟   Jou tao jüen chung 

    yòu dào yuán hōng  Ustoupení a zahnání opice (pravá pozice) 
 

  80.   左倒猿轟   Cuo tao jüen chung 

    zuǒ dào yuán hōng  Ustoupení a zahnání opice (levá pozice) 
 

  81.   右倒猿轟   Jou tao jüen chung 

    yòu dào yuán hōng  Ustoupení a zahnání opice (pravá pozice) 
 

  82.   斜飛勢   Sie fej š‘ 

  xié fēi shì   Šikmé létání 
 

  83.   提手上勢   Tchi-šou šang-š‘ 

  tí shǒu shàng shì  Zvednutí rukou a opřít se dopředu 



  84.   白鶴亮翅   Paj-che liang čch‘   

  bái hè liàng chì  Bílý jeřáb roztahuje křídla 
 

  85.   左摟膝拗步  Cuo lou-si jao-pu  

  zuǒ lǒu xī ǎo bù  Oprášení levého kolena 
 

  86.   海底針   Chaj-ti čen 

    hǎi dǐ zhēn      Tlačení jehly k mořskému dnu 
  

  87.   扇通背   Šan-tchung pej     

  shàn tōng bèi   Vějíř procházející zády 
 

  88.   轉身白蛇吐芯  Čuan-šen paj-še tchu sin 

  zhuǎn shēn bái shé tǔ xìn Otočení a bílý had vyplazuje jazyk 
 

  89.   進步搬攔捶  Ťin-pu, pan, lan, čchuej 

  jìn bù bān lán chuí  Vykročení, odsunutí, přehrazení, úder 
 

  90.   攬雀尾   Lan čchüe-wej  

  lǎn què wěi    Chytání ptačího ocasu 
 

  91.   單鞭    Tan pien  

  dān biān   Jednoduchý bič 
 

  92.   雲手    Jün-šou 

  yún shǒu   Ruce jako oblaka 
 

  93.   單鞭    Tan pien  

  dān biān   Jednoduchý bič 
 

  94.   高探馬   Kao tchan ma       

  gāo tàn mǎ   Poplácat koně 
 

  95.   穿掌    Čuan čang   

  chuān zhǎng   Pronikající dlaň 
 

  96.   轉身拍腳   Čuan-šen pchaj-ťiao  

  zhuǎn shēn pāi jiǎo   Otočení a plácnutí chodidlem  
 

  97.   進步指襠錘  Ťin-pu č‘ tang čchuej 

  jìn bù zhǐ dāng chuí  Vykročení a úder do slabin 



  98.   上步攬雀尾  Šang-pu lan čchüe-wej  

  shàng bù lǎn què wěi   Vykročení a chytání ptačího ocasu 
 

  99.   單鞭    Tan pien  

  dān biān   Jednoduchý bič 
 

100.   蛇身下勢   Še-šen sia-š‘ 

  shé šēn xià shì   Plazit se dolů jako had 
 

101.   上步七星   Šang-pu čchi sing 

  shàng bù qī xīng  Vykročení k sedmi hvězdám 
 

102.   退步跨虎   Tchuej-pu kchua chu 

  tuì bù kuà hǔ   Ústup a překročení tygra 
 

103.   轉身擺蓮   Čuan-šen paj lien 

  zhuǎn shēn bǎi lián  Otočení a lotosový kop 
 

104.   彎弓射虎   Wan kung še chu 

  wān gōng shè hǔ  Napnutí luku k zastřelení tygra 
 

105.   進步搬攔捶  Ťin-pu, pan, lan, čchuej 

  jìn bù bān lán chuí  Vykročení, odsunutí, přehrazení, úder 
 

106.   如封似閉   Žu feng s‘ pi 

  rú fēng sì bì   Zdánlivé uzavření  
 

107.   十字手   Š’-c‘ šou 

  shí zì shǒu   Zkřížené ruce 
 

108.   合式    Che-š‘ 

  hé shì    Závěrečná forma 
 
 
 
 
 

 


