
Tchaj-ťi kung-fu šan (tchaj-ťi s vějířem)   
 
 

    1.  Jü-pej š‘  (zahájení)  
    2.  Sie fej š‘  (šikmé létání)  
    3.  Baj-che liang čch‘  (bílý jeřáb rozprostírá křídla) 
    4.  Chuang-feng žu tung  (vosa vlétá do hnízda) 
    5.  Na-tchuo tchan chaj  (kapitán Nemo hledá moře) 

6.  Ťin-ťi tu li  (zlatý kohout stojí na jedné noze) 
7.  Čuan-šen pchi šan  (otočení a rozseknutí hory) 

    8.  Ling-mao pu tie  (hbitá kočka chytá motýla) 
    9.  Cuo ma kuan chua  (jezdec obdivuje květiny) 
  
 

  10.  Je-ma fen cung  (rozčísnutí hřívy divokého koně) 
  11.  Čchu-jen ling kchung  (vlaštovka letí vysoko)   
  12.  Chuang-feng žu tung  (vosa vlétá do hnízda) 
  13.  Meng-chu pu š‘  (tygr loví svou kořist) 
  14.  Tchang-lang pu čchan  (kudlanka chytá cvrčka)  
  15.  Le ma chuej tchou  (řídit koně a otočení)        
  16.  Jao-c‘ fan šen  (krahujec švihá dokola)        
  17.  Cuo ma kuan chua  (jezdec obdivuje květiny) 
  
  

  18.  Ťü ting tchuej šan  (tlačení hory)  
  19.  Šen-lung chuej šou  (drak otáčí hlavu)  
  20.  Chuej pien cche ma  (pobídnout koně)   
  21.  Li ma jang pien  (napřímit koně a mávnout bičem)        
  22.  Chuaj čung pao jüe  (obejmi měsíc)        
  23.  Jing-feng liao ji  (vítr zvedá šaty) 
  24.  Fan chua wu siou  (zamávání a zkrášlení) 
  25.  Pa-wang jang čchi  (generál pozvedá prapor)   
  26.  Pao šan kuo men  (držet vějíř skrze bránu) 
  
 

  27.  Je-ma fen cung  (rozčísnutí hřívy divokého koně) 
  28.  Čchu-jen ling kchung  (vlaštovka letí vysoko) 
  29.  Chuang-feng žu tung  (vosa vlétá do hnízda) 
  30.  Meng-chu pu š‘  (tygr loví svou kořist) 
  31.  Tchang-lang pu čchan  (kudlanka chytá cvrčka) 
  32.  Le ma chuej tchou  (řídit koně a otočení)        
  33.  Jao-c‘ fan šen  (krahujec švihá dokola) 
  34.  Cuo ma kuan chua  (jezdec obdivuje květiny) 
 
 



 
 
  35.  Šun wan čou  (úder lokty na hřbetu koně) 
  36.  Kuo pien pchao  (dělové pěsti) 
  37.  Čchien čao š‘  (odražení vpřed) 
  38.  Šuang čen ťiao  (dupnout oběma chodidly) 
  39.  Lung chu siang ťiao  (drak zápasí s tygrem) 
  40.  Jü nü čchuan suo  (krásná žena tká) 
  41.  Tchien nü san chua  (víla trhá květiny) 
  42.  Pa-wang jang čchi  (generál pozvedá prapor) 
  43.  Sing pu kuo men  (projít bránou) 
 
 

  44.  Čchi sing šou  (sedm hvězd) 
  45.  Lan čchüe wej  (chytání ptačího ocasu)   
  46.  Čou ťi š‘  (odvrácení a útok) 
  47.  Su čchin pej ťien  (skrýt meč za zády) 
  48.  Lou si ao pu  (obejmutí kolena) 
  49.  Še šen sia š‘  (plazit se dolů jako had) 
  50.  Wan kung še chu  (napnutí luku a zastřelení tygra) 
  51.  Paj-che liang čch‘  (bílý jeřáb rozprostírá křídla) 
  52.  Šou š‘  (závěrečná forma) 
 
 


