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Abstrakt 

 

 

 

Název:  Historie a vývoj Tae Kwon Do. 

 

 

 

Cíle:  V této práci jsou zkoumány počátky a vývoj Tae Kwon Do. Jedná se o 

Mezinárodní federaci Taekwon-Do a Světovou federaci Taekwondo. 

 

 

Metody: Pro zpracování této bakalářské práce byla využita rešeršně kompilační 

metoda. Tato metoda byla použita pro sběr poznatků o těchto dvou 

federací z české a zahraniční literatury.  

 

 

 

Výsledky:  Bylo zjištěno, že původní Tae Kwon Do vzniklo v roce 1955 v Koreji. 

V roce 1966 vznikla Mezinárodní federace Taekwon-do (ITF) a v roce 

1973 vznikla Světová federace Taekwondo (WTF).  V práci bylo 

zjištěno, že kromě názvu a země vzniku jsou obě bojová umění 

odlišná. ITF je tradiční bojové umění sebeobrany, založeno generálem 

Choi Hong Hi. WTF je spíše bojový sport, který je součástí 

olympijských sportů.  

 

 

 

Klíčová slova: korejské bojové umění, Mezinárodní federace Taekwon-Do, Světová 

federace Taekwondo, historie Tae Kwon Do. 

 

 

 



Abstract 

Title:  History and develompment of Tae Kwon Do. 

Objectives:  This work investigated the origins and develompment of Tae Kwon 

Do. The federations are International Taekwon-do Federation and 

World Taekwondo Federation. 

Methods:  For preparation of this work I have used as a method of gathering 

knowledge about these two federations of Czech and foreign 

literature.  

Results:  It was found that original Tae Kwon Do was founded in 1955 in 

Korea. The International Taekwon-do Federation (ITF) was 

established in 1966 and in 1973 was established the World 

Taekwondo Federation (WTF). In this work it was found that apart 

form the name and the country are two different martial arts. ITF is a 

tradition martial art of self-defense, founded by General Choi Hong 

Hi. WTF is rather a combat sport, which is part of the Olympic sports. 

Keywords:  korean martial art, International Taekwon-do Federation, World 

Taekwondo Federation, history of Tae Kwon Do. 
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1  Úvod 

 

 Je to už přes deset let, co se věnuji korejskému bojovému umění Taekwon-do 

ITF a už pár roků přemýšlím nad tím, proč název tohoto krásného bojového umění 

nenáleží jenom originálnímu bojovému umění, ale je i názvem poněkud odlišného 

bojového sportu. Jaké důvody vedly k tomu, že se toto korejské bojové umění pro 

veřejnost rozdělilo?  Co vlastně vedlo k tomu, založit bojový sport, který je odlišný od 

daného bojového umění a přesto využívá stejný název?  

 

 Při studiu tohoto umění mě nezajímá pouze bojová stránka, ale zajímám se i o 

filozofickou a historickou stranu tohoto korejského bojového umění. Myslím si, že je to 

dobré i z hlediska trénování dětí, protože dobrý trenér by měl svým svěřencům předávat 

maximum svých zkušeností a znalostí. Velmi důležité ovšem je, aby začínající žáci byli 

seznamování s historií a základní filozofií bojového umění, které si zvolili.  

Dnes jsme svědky případů, kdy někteří mladí lidé zkouší bojový sport jen kvůli tomu, 

aby se naučili prát a uměli svoje rychle naučené chvaty brzo používat. Ovšem poslání 

bojových škol je především vychovávat lepší lidi, pro které je největší úspěch dokázat 

porazit sám sebe. 

 

 Pokaždé když se mě někdo zeptá, jakému bojovému umění se věnuji, marně 

hledám slova, kterým by nezasvěcený člověk porozuměl. Pro širokou veřejnost totiž 

existuje převážně olympijské Taekwondo WTF. Je to pochopitelné, poněvadž 

olympijské hry jsou největším svátkem sportu na světě. Poprvé se lidé mediálně 

seznámili s Taekwondem WTF právě na Letních olympijských hrách v roce 2000 v 

Sydney.  

 

 Co to vlastně je to Tae Kwon Do, říkají si lidé, když s tímto názvem přijdou do 

kontaktu. Je to bojové umění nebo bojový sport? Vždycky mě trápila myšlenka, proč 

lidé a celá široká veřejnost zná zejména to olympijské Taekwondo WTF a ne původní 

Taekwon-do ITF založené gen. Choiem. Důvod může být i ten, že v knihkupectví 

snadno naleznete knihy o taekwondu (WTF), ale žádné o taekwondu (ITF). Poté tento 

bojový sport lidé spatří na olympijských hrách a už víme, proč je pro širokou veřejnost 

známější. 
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 Toto téma jsem si tedy vybral, protože bych prostřednictvím své práce chtěl 

zviditelnit Taekwon-do ITF a zodpovědět otázky, které toto téma vyvolává. 

Touto prací bych chtěl nejen širokou veřejnost seznámit jak taekwondo vzniklo, co 

předcházelo vzniku taekwonda a jak se taekwondo představuje v současnosti.  

 Protože se jedná o bojová umění s téměř totožným názvem, avšak s odlišnou 

strukturou, je na místě vysvětlit význam názvu Tae Kwon Do. 

Tae Kwon Do [tekvondo] je obecně užívaný název pro korejské bojové umění 

s anglickou transkripcí. Slovo taekwondo s malým počátečním písmenem je dán českou 

transkripcí tohoto korejského slova. V české literatuře se tento název objevuje i se 

zkratkami, které určují, o kterou organizaci se jedná (ITF, WTF, GTF). 

Původní podoba tohoto slova s anglickou transkripcí je Taekwon-Do, které bylo 

schváleno samotným zakladatelem Choi Hong-hi. Tento název využívá převážná 

většina taekwondo organizací.  

Důvodem grafického odlišení byla odlišnost obou federací. Organizace WTF využívá 

Taekwondo bez pomlčky a bez konečného označení WTF (World Taekwondo 

Federation). Organizace ITF využívá Choivův schávelný název Taekwon-Do 

s pomlčkou a též na konci bez zkratky ITF (International Taekwon-Do Federation). 
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2  Současný stav bádání 

 O tomto zvoleném tématu toho v naší literatuře mnoho není.  V zahraničí je to 

lepší, ale také se této problematice nevěnuje dostatek publikací.  

V České republice není bohužel žádná česky psaná kniha nebo časopis o 

Taekwon-do ITF, kromě čtyř tištěných dokumentů o ITF, které nejsou určeny pro 

veřejnost. První publikací je Příručka pro tréninky a zkoušky (Český svaz Taekwon-Do 

ITF, 2012), která je určena hlavně pro účastníky trenérských zkoušek a další taekwondo 

zájemce. Zde čtenář nalezne plány pro tréninky a zkoušky, pokyny k organizaci 

zkoušek, vzory sestav, nestandardní rychlosti pohybů ve vzorech, kopy ve vzorech, 

instruktorské tituly a nášivky a přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda 

ITF.  

Druhá příručka Otázky specializačních testů (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2012) je 

rovněž zejména pro studenty připravující se na třetí a druhou trenérskou třídu a zahrnuje 

v sobě otázky specializačního testu pro třetí trenérskou třídu a otázky specializačního 

testu pro druhou trenérskou třídu.  

Další publikací je Výukový manuál (Česká Taekwon-do I.T.F. Asociace, 2002), který  

představuje menší encyklopedii, která se zabývá historií, zásadami taekwonda, 

úderovými a blokovacími technikami, disciplínami taekwonda, soutěžními pravidly aj. 

Posledním českým materiálem věnovaný taekwondu je šestistránkový dokument 

Víkendový kurz teorie a morální kultury (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008), který se 

vztahuje k morální kultuře TKD ITF, korejským dějinám, životopisu zakladatele TKD a 

korejským bojovým uměním. 

 

 O Taekwondo WTF je toho u nás napsáno podstatně více. Na pultech různých 

knihkupectví snadno narazíte na jeden nebo dva tituly a další je možno nalézt na 

internetu. Na našem trhu jsem nalezl tyto tři publikace. 

Taekwondo 1 (Krajčovič, 2004) nám představuje Taekwondo WTF od historie přes 

strečink, úderové plochy a techniky, postoje až po souborná cvičení poomsae a 

slovníček korejských výrazů. Kniha je velmi pěkně ilustrovaná. 

Ve druhé knize Taekwondo (Lee, Česneková, 2005) je čtenáři představeno taekwondo 

WTF od vývoje taekwonda přes základní techniky a přehled technik taekwonda až po 

kombinace technik. Část knihy je věnovaná i soutěžní disciplíně zápasu. Závěr knihy 

rozebírá poomsae - sestavy. 



12 

Poslední kniha Taekwondo WTF (Hybrant, Hulinský, 2006) se věnuje metodice nácviku 

technik žákovských stupňů, zkušebnímu řádu a závěr knížky je věnovaný soutěžním 

pravidlům kyorugi a poomse. Tato publikace se zaměřuje i na přípravu na zkoušky 9. - 

1. kup. 

 

V zahraniční literatuře je toho napsáno pro obě taekwonda více než v domácím 

prostředí. Prvně zmíním publikace, které se vztahují k Taekwon-do ITF a dále potom 

zmíním i publikace, které píší zejména o Taekwondo WTF. 

Dvě britské příručky The Taekwon-Do Student´s Handbook 10
th

 Kup Students to 

1
st
 Dan a The Taekwon-Do Student´s Handbook for 1

st
 Dan to 4

th
 Dan Students jsou 

určeny přednostně pro cvičence taekwonda. V první příručce čtenář nalezne veškeré 

informace, které mu pomohou získat 1. Kup v taekwondu. Jsou zde zajímavě 

ilustrovány a popsány všechny technické sestavy až do 1. Kupu. Druhá příručka se 

zaměřuje na přípravu studenta od 1. mistrovského stupně Dan až ke 4. mistrovskému 

stupni Dan. I v této publikace je značná část věnovaná ilustracím a popiskům, které se 

týkají technických sestav. Obě příručky můžeme považovat za rádce a pomocníky při 

studiu taekwonda. 

Nejvýznamnější publikací je bezesporu 767 stránková encyklopedie Taekwon-do , která 

je největší a nejvýznamnější publikací zaobírající se Taekwon-do ITF. Autorem této 

encyklopedie je tvůrce a zakladatel taekwonda generál Choi Hong Hi. V encyklopedii je 

popsané celé taekwondo, doprovázeno mnoha fotografiemi. Není publikace, která by 

tak dokonale popisovala taekwondo a troufám si říci, že není publikace, která by takhle 

dokonale popisovala nějaké bojové umění. 

Bohatě ilustrovaná kniha anglického spisovatele / taekwondisty Taekwon-Do: the full-

colour guide to the Korean martial art from white belt to yellow belt (Corder, 2001) 

seznamuje čtenáře s tímto moderním bojovým uměním. 

Britský spisovatel a velmi úspěšný závodník i trenér v knize Taekwon-do patterns: from 

beginner to balck belt (Hogan, Nicholls, 2006) popisuje taekwondo a mezinárodní 

taekwondo federaci. Taekwondo je mladé bojové umění, ale během krátké doby se 

vyvinulo v jedno z nejpopulárnějších bojových umění na světě. Je to velmi praktická 

kniha, která se zabývá žákovskými stupni až do 1. danu. 

V této publikaci Ch´ang Hon Taekwon-do Hae Sul: real applications to the ITF 

patterns (Anslow, 2009) je rozebírána historie a vývoj taekwonda ITF. Dále kniha 

detailně popisuje vzory - tuly a pozadí jejich vzniku. 
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Kniha A Killing Art: The Untold History of Tae Kwon Do (Gillis, 2008) popisuje vznik 

taekwonda a příběh o prvních pionýrech taekwonda nám předkládá původ tohoto 

jednoho z nejpopulárnější bojových umění. 

 

Mezi zahraniční publikace píšící o taekwondu wtf patří kniha Official 

taekwondo: training manual (Ricke, 1999), která představuje manuál, ve kterém se píše 

jak zvládnout taekwondo. Kniha je bohatě ilustrovaná a mimo jiné se věnuje historii, 

filozofii, symbolům, přerážení desek a sparringu. 

Další publikace Taekwondo: the state of the art (Whang S. Ch., Whang J. Ch., Saltz, 

1999) rozebírá základní techniky a sparring. Dále kniha nabízí interview s americkým 

olympijským tréninkovým centrem a s trenéry národního týmu. Kromě toho se kniha i 

krátce věnuje historii a filozofii taekwonda. 

Competitve Taekwondo (Yong, 2006) se věnuje soutěžnímu souboji. Zaměřuje se na 

techniky, taktiky, strategie a kondiční program. 

Kniha Tae kwon do: the ultimate reference quide to the world´s most popular martial 

art (Park Y. Hee, Park Y. Hwan, Gerrard, 2009) je bohatě ilustrovanou publikací, ve 

které se spisovatelé zaměřují na zahřívací cvičení, sestavy, bojové techniky, přerážecí 

techniky, praktické aplikace a filozofii taekwondo. 

Kanadský spisovatel a taekwondista představuje toto populární bojové umění hlouběji 

než jiní autoři. Zkoumá fyzické a psychické procesy během taekwondo pohybů. Kniha 

Taekwondo: a technical manual (Sovoie, 2010) není jenom o technice, ale i o práci se 

stabilitou, atletickou připraveností, psychikou a filozofií. 

 

Ostatní knižní publikace, které se zabývají bojovými uměními a částečně se 

vztahují i k taekwondu uvádím pouze z českého prostředí. Vývoj bojových sportu 

(Pavelka, Stich, 2012) se věnuje vzniku a historii bojových umění, dále popisuje 

nejznámější bojové umění, bojové sporty a sebeobranné systémy. V tomto výčtů 

bojových systémů se autoři zmiňují i o taekwondu. 

Další publikací je Lexikon bojových sportů: od aikida k zenu (Weinmann, 2005), ve 

které jsou představovány četné bojové a pohybové systémy, které vznikaly ve světě. 

Zajímavé nebo velmi rozšířené systémy jsou podrobněji popsány. O taekwondu se 

kniha také zmiňuje. 
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Cesta bojovníka: bojová umění a bojové techniky z celého světa (Crudelli, 2011) je 

kniha, která představuje nejobsáhlejšího, ilustracemi bohatého průvodce všech 

definovaných bojových uměních světa. Taekwondo zde nemohlo chybět. 
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3  Cíle, úkoly a metodika práce 

 Cílem této bakalářské práce je zkoumání historie a vývoje korejského bojového 

umění Tae Kwon Do. Téma bylo zvoleno na základě rozšíření povědomí u široké 

veřejnosti, která zná zejména olympijské taekwondo WTF. Účelem práce je zaměřit se 

na historii těchto bojových umění od počátků jejich vzniku až do dnešních dob. Dále je 

snahou této práce zviditelnit původní taekwondo ITF. 

 Úkolem je sesbírat veškeré dostupné informace za pomocí rešeršně kompilační 

metody a zpřístupnit je tak všem, kteří budou mít zájem se o tomto bojovém umění něco 

dozvědět.  

Rešeršně kompilační metoda je metoda, která představuje vyhledání informací a dat 

k danému tématu, následně jejich komlementace, analýza a závěrečná interpretace. Při 

vypracování této práce budou využívány zejména informace z tištěných publikací české 

i zahraniční literatury a informace z elektronických zdrojů. 

Přímé citace budou v textu vyznačeny kurzívou a autor bude vždy uveden v závorce za 

citací. U nepřímých citací bude autor uváděn zejmena na konci odstavce, ve kterém se 

nepřímé citace nacházejí. V práci se ovšem nachází i několik vyjímek, kdy je závorka 

s autorem uvedena ihned za nepřímou citací. V poznámkách pod čarou jsou uvedeny 

pouze doplňující informace k textu a v závěru práce je kompletní seznam použité 

literatury. 

 

 Na začátku bakalářské práce bude stručně rozebírán původ bojových umění. 

V této kapitole zde budou zmíněny důvody a okolnosti vzniku a rozšíření bojových 

umění. Tato kapitola bude čerpat informace zejména z publikací české literatury. 

 Ve druhé kapitole bude popsán vznik a celkový vývoj bojových umění v Koreji 

od jeho vzniku až do konce druhé světové války. Tato kapitola má značný vliv na vývoj 

taekwonda, proto je v práci obsažena. Tato kapitola bude zahrnovat informace z české i 

zahraniční literatury obou federací a také v ní budou obsaženy informace 

z elektronických zdrojů, které se zabývají touto problematikou. 

 V následujícím kroku bude práce pojednávat o životě zakladatele a tvůrce 

Taekwon-Do Choi Hong Hi a o důležitých okamžicích v historii tohoto bojového 

umění. V této kapitole budou obsaženy informace zejména z knihy kanadského 

spisovatele, který v knize popisuje události, které vedly ke vzniku taekwondo a dále 

popisuje osudové okamžiky ve vývoji tohoto bojového umění. Kromě tohoto zdroje 
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budou informace čerpány i z interních tištěných materiálů taekwondo federací a 

z elektronických zdrojů. 

 Poslední kapitola se zaměří na vývoj taekwondo, ve kterém popíše jak se 

z tohoto válečného bojového umění stalo jedno z nejpopulárnějších bojových umění 

(ITF) a z nejúspěšnějších bojových sportů (WTF) na světě. 

 V závěru práce bude celé zkoumání shrnuto do uceleného přehledu, ve kterém 

bude objasněno co se zjistilo a jakým způsobem se na tuto práci bude navazovat. 
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4  Původ a vývoj v bojových uměních 

 

 „Pojem „Bojová umění“ lze definovat jako umění zápasu, v němž se pojí bojové 

techniky s filozofií, strategií a kulturními tradicemi. Bojové umění může být zaměřeno 

na boj, nebo to může být umění sloužící k sebeobraně. Lze ho rovněž pěstovat kvůli 

zlepšení zdraví a fyzické kondice, za účelem osobního a duchovního rozvoje i jako 

formu sportu nebo zábavy. Bojová umění lze cvičit jak se zbraněmi tak bez nich. 

Zápasení a lidská potřeba ovládat a bránit se jsou staré jako život sám. Instinkt 

sebezáchovy našich předků nepochybně zasel semínka, z nichž postupně vyrostla bojová 

umění“ (Crudelli, 2011).  

Od pradávna tělesně slabší jedinci vymýšlí různé triky, kterými by si pomohli proti 

silnějším protivníkům. Podobné chvaty nalézáme v různých epochách a kulturách. V 

mnoha zemích byly dovedné chvaty shrnuty do systémů, které byly často udržovány v 

tajnosti. Těmto chvatům se věnoval většinou jen určitý okruh lidí.  (Weinmann, 2005).  

 Historie četných dnešních bojových umění má překvapivě dlouhou historii. 

Podle názoru mnohých trvá historie bojových umění přibližně 5000 let. Ze začátku se 

jednalo o zdokonalování účinných bojových technik, které se upravovaly, aby se 

zajistila vysoká kvalita a jednotné vyučování ve všech bojových jednotkách. Na základě 

archeologických nálezů vyplývá, že se bojová umění v Číně a Indii pěstují po tisíce let, 

ale podobné důkazy nalézáme i v dalších zemích. Z toho plyne, že bojová umění 

nevznikala jen na základě orientálních tradic, jak se někteří mylně domnívají. Například 

vykopávky v egyptských hrobkách z doby kolem roku 2000 př. n. l. dokazují, že v 

tehdejším Egyptě existovalo vyspělé bojové umění při němž se používaly hole. Dále 

starověké plno-kontaktní zápasnické umění pankration, které se v roce 648 př. n. l. stalo 

olympijskou disciplínou, bylo už v té době považováno za prastaré. (Crudelli, 2011). Z 

řeckých cvičenců „pancratium“ se později stali gladiátorští zápasníci, kteří bojovali  na 

život a na smrt v gladiátorských zápasech určených zejména pro pobavení publika 

během zlatého věku římské říše. Po pádu Říma se tyto hry rozvinuly v Německu, Anglii 

a Normandii a jejich provozování se stalo základem pro moderní box a zápas. Na celém 

světě vzniklo mnoho různých druhů umění boje. Každé bojové umění odráží potřeby 

své doby v historickém a kulturním prostředí země, ve které  vzniklo. 
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Obrázek 1: Souboj dvou řeckých cvičenců (pankration) na váze z období 500 let před 

Kristem (URL 1) 

 

V Číně je boj otevřenou rukou pojmenován Kung-Fu nebo Daeji-Chon, v Indii 

Selabam, ve Francii Svavate, v Japonsku Judo, Karate nebo Aikido, v Rusku Sambo, v 

Malaisii Bosilat, na Tchaiwanu Kick-box, a v Koreji Tae-Kyon, Soo-Bak-Gi a Tae 

Kwon Do. 

 Existuje i mnoho legend, které se zmiňují o původu boje beze zbraně. Všechny 

tyto legendy byly často považovány za pravdivé (Choi Hong Hi, 2004). Indie je často 

považována za místo zrodu bojových umění, přestože toto tvrzení nemusí být zcela 

pravdivé. Ovšem dalo by se říci, že mnohá dnešní bojová umění existují díky indickému 

mnichovi jménem Bódhidarma. Legenda praví, že v 6. století n. l. indický mnich 

Bódhidarma (v Číně Ta-mo, v Japonsku Daruma) cestoval se sbírkou súter (sbírky 

dialogů a pojednání) z jižní Indie do Číny. Když přišel k branám Šaolinského kláštera v 

provincii Che-nan v sungšanském podhůří, přístup mu byl zakázán. Podle pověsti 

Bódhidarma odešel meditovat do jeskyně nedaleko kláštera, kde meditacemi strávil 

dlouhých devět let. Při tomto zjištění si mniši uvědomili Bódhidharmovu oddanost a 

moudrost a nakonec ho do kláštera pustili. Po nějakém čase se tedy usadil v Šaolinském 

klášteře, kde zavedl bojová umění a založil čchanovu (zenovu) školu budhismu 

(Crudelli, 2011).  

Bódhidharma vytvořil pro mnichy program cvičení za účelem zvyšování fyzické 

kondice, aby lépe zvládali náročné meditační techniky. Cvičení bylo vytvořeno z umění 

boje holýma rukama, kterými napodobovaly pohyby různých zvířat. Tyto cvičení jsou 
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dnes považovány za základ většiny později vzniklých systémů bojových umění. Dále 

také přiřadil k dechovým a pohybovým cvičením některé filozofické součásti, které 

dodnes zůstaly zachovány jako hlavní zásady pro ducha v bojových uměních, jedná se 

například o dodržování disciplíny v rámci bojových umění.  

Šaolinský chrám, který je pokládán za místo vzniku čchanu (jap. zenu)  a čínských 

bojových umění Čchün Fa má pro asiaty stejný význam jako pro evropany starý Řím. 

Během rozkvětu Šaolinského chrámu (před asi 1300 lety) žilo v chrámu přibližně 1500 

mnichů, mezi kterými bylo nejméně 500 mistrů bojových umění (Pavelka, Stich, 2012).  

 

Obrázek 2: Indický mnich Bódhidarma během meditace v jeskyni nedaleko Šaolinského 

kláštera (URL 2) 

 

 Existují však doklady, které dosvědčují, že umění boje bylo pěstováno daleko 

dříve. Za první zmínku můžeme považovat praxi bojového umění v Číně pocházející z 

roku 2698 př. n. l. z doby vlády Žlutého císaře, Chuang- ti. Teorií o vzniku bojových 

umění v Číně je více. Jedna teorie tvrdí, že se bojová umění vyvinula z umění lovu a z 

potřeby kmenů ubránit se nepřátelům (Crudelli, 2011). Další teorie uvádí, že základy 

bojových umění obsahují taoistická dechová cvičení čchi kung. Této teorii nahrává i 

fakt, že dýchání je v bojových umění velmi důležité, protože předpoklad je takový, že 

usměrnění vitální energie (čin. čchi, jap. ki) umožňuje harmonii dechu a pohybu 

bojovníka. 
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 Postupem času vzniklo ve světě mnoho druhů bojových umění. Každé bojové 

umění je specifické, jelikož pohyby a techniky záležely na místě, kde dané bojové 

umění vzniklo. Zcela jinak bojoval muž žijící v horách oproti muži žijícím v bažinách, 

či v lesích. Některé ze systémů byly pojmenovány po zvířatech (styl opice, tygra, hada, 

kudlanky nábožné, leoparda nebo jeřába. Známý je i styl pojmenovaný po bájném 

zvířeti, styl draka. I lidská vlastnost měla vliv na vytvoření bojového stylu a jde o styl 

opilce (Pavelka, Stich, 2012). 
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5  Bojová umění v Koreji 

 

Obrázek 3:  Starověká mapa Koreje v 5. století Po Kristem (URL 3) 

 

Podle legendy byl korejský stát založen v roce 2333 př. n. l. Tangunem (Dan-

Gun). Podle dochovaných záznamů první království na Korejském poloostrově Starý 

Čoson (Kočoson) vzniklo až ve 14. století př. n. l. a existovalo až do 2. století př. n. l., 

kdy bylo obsazeno Čínou. Čína však nebyla schopna území Koreje kontrolovat, a tak 

zde vznikaly různé klany. Z těchto klanů se v roce 37 př. n. l. na severu poloostrova 
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vytvořilo království Koguryo
1
. Koguryo si svými výboji podmaňovalo další území a 

roku 313 n. l. se mu podařilo na svém území úplně skoncovat s čínskou správou. Na 

jižní části ostrova vznikly dvě další království - Pekče
2
 a Silla (URL 4). První 

zdokumentované zmínky o bojových uměních na území dnešní Koreje nalézáme na 

začátku našeho letopočtu. V té době se na korejském poloostrově zformovalo 

společenství Samguk - Tři království: 

Koguryo (37 př. n. l. - 668 n. l.) 

Silla (57 př. n. l. - 935 n. l.) 

Pekče (18 př. n. l. - 600 n. l.) (Hybrant, Hulinský, 2006). 

 

5.1  Království Koguryo (37 před n. l. - 668 n. l.) 

„Království Koguryo se rozkládalo v Jižní Mančurii na severu poloostrova a 

mělo své hlavní měto v provincii Tunsko. V této provincii byly nalezeny hrobky dynastie 

Koguryo – Muyong-chong a Kakjeo-chong“ (Hybrant, Hulinský, 2006). Obě dvě hrobky 

byly postaveny v letech 3 – 427 n. l. a jejich nástěnné malby ukazují dva muže zápasící 

tváří v tvář. Postoje obou bojovníků jsou podobné postojům v dnešním taekwondu. V 

písemných dokumentech z té doby se mluví o bojovém umění zvaném 
3
taekkyon. 

(Hybrant, Hulinský, 2006). 

 

Obrázek 4: Nástěnné malby v hrobkách dynastie Kogurjo - Muyong-chong a Kakjeo-

chong (URL 5) 

 

                                                
1  Koguryo je český přepis od slova Kogurjo. 
2  Pekče je český přepis od slova Paekje či Baek Je. 
3  Slova Taekkyon, Tchekkjon, Taek-kyon, Taek Kyon, Tae kyon,Tae-Kyon a Taek Kyun - mají  

stejný význam. Jedná se o prastaré bojové umění nohou. 
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Království Koguryo bylo na severu obklopeno nepřátelskými čínskými kmeny, a 

tak si ve svých počátcích vytvořilo bojovnický sbor pod názvem "Sunbae". Během 

oslav Koguryo dnů se konaly každý rok 10. března oslavné rituály. Mezi oblíbenými 

aktivitami na těchto rituálech byl tanec meče, lukostřelba, soutěže v taekkyon a další. 

To poukazuje na to, že taekkyon bylo jedním z populárních akcí konaných během 

rituálů. Podle objevených maleb na stěnách v hrobkách můžeme usuzovat, že taekkyon 

bylo základem pro bojová umění v dynastii Koguryo (URL 6).  

 

5.1.1  Taekkyon (kor."umění kopu")  

Jedná se o tradiční bojové umění, které se podobá tanci, ale obsahuje i atletické 

prvky. Využívají se v něm účinné a smrtelně přesné kopy v útočných i v obranných 

situacích. V tomto bojovém umění se útočí z neobvyklých úhlů, což pomáhá protivníky 

porazit na zem (Crudelli, 2011). Taekkyon je korejské bojové umění, které je staré 2000 

let. Bylo založeno především na harmonickém pohybu a technikách nohou. Údery 

rukou jsou v něm méně časté (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008).  

 

 

Obrázek 5: Dva bojovníci bojového umění Taekkyon (URL 7) 

 

Během éry Hwa-Rang v království Koguryo byl mezi prostými lidmi populární 

původní způsob boje rukou Soo-Bak-Gi
4
. Důkazy nám poskytla nástěnná malba v Kak-

Je Tomb, namalovaná v době San-Sang, desátého krále dynastie Koguryo, zobrazující 

souboj Soo-Bak-Gi. Z důvodu horší kvality obrázku je zde jenom nepatrná podobnost se 

                                                
4  Slova Soo-Bak-Gi a Subak mají v textu stejný význam. Jedná se o prastaré bojové umění rukou. 
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současným taekwondem. A ze 4. století n. l. je další nástěnná malba z Anak Tomb v 

Koguryu, která také zachycuje souboj Soo-Bak-Gi. 

Na slavnostech Dan-O, 5. května podle lunárního kalendáře, a během slavností v půlce 

podzimu, 15. srpen podle lunárního kalendáře, se konaly soutěže v Soo-Bak-Gi 

společně s korejským zápasem (Sirrum), dále v přetahování a ve skokanských soutěžích 

(URL 8; Choi Hong Hi, 2004). 

 

 

Obrázek 6:  Nástěnná malba v Kak-Je Tomb, namalovaná v době San-Sang, desátého 

krále dynastie Koguryo, ukazuje sparing Soo-Bak-Gi (URL 8) 

 

 

Obrázek 7: Nástěnná malba v Anak Tomb v Koguryo ze 4. století n. l. znázorňuje boj v 

Soo-Bak-Gi (URL 9) 
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5.1.2  Soo-Bak-Gi (kor. "dovednost rukou") 

Soo-Bak-Gi je starodávné bojové umění, které se rozvíjelo přibližně před 500 

lety během dynastie I, známé i pod názvem Čoson, a říká se o něm, že poskytlo 

taekwondu část jeho nynějšího charakteru. Mnoho toho o soo-bak-gi není známo, ale 

historikové se domnívají, že bylo podstatné pro vývoj bojových umění (Crudelli, 2011).  

 

„Jednoznačně nejsilnější a největší byl severní stát, Kogurjo, který přímo 

sousedil s Čínou. Jeho výboje do čínského území koncem šestého století ovšem nezůstaly 

bez odezvy. Tamní dynastie Suej zaútočila na Kogurjo armádou o síle miliónu mužů. 

Kogurjo se však dokázalo ubránit, a dokonce zcela zničit čínský útok na hlavní město 

Pchjongjang“ (URL 4).  

Bitvu vedenou kogurjským vojevůdcem Ulči Mundukem (Ul-Ji Moon-Dok) přežilo 200 

z 300 000 činských vojáků. Tato porážka dynastii Suej natolik oslabila, že se za 

nedlouho rozpadla a byla nahrazena dynastií Tchang, která se rovněž pokoušela 

Koguryo porazit, ale opět neúspěšně. Nejslavnější kapitolou z této doby je boj 

odehrávající se v polovině sedmého století o kogurjskou pevnost An-š´. Pevnost An-š´ 

více než dva měsíce odolávala až sedmi čínským útokům denně. Pokud Čína chtěla 

Koguryo porazit, musela zvolit jinou strategii (URL 4). 

 

5.2  Království Pekče (Paekje, Baek Je; 18 př. n. l. - 600 n. l.) 

V království Pekče cvičili umění boje zejména prostí lidé, protože toto 

království oficiálně bojová umění nepodporovalo (Hybrant, Hulinský, 2006). 

 

5.3  Království Silla (57 př. n. l. - 668 př. n. l.) a Sjednocená Silla (668 př. n. l. - 936 

n. l.) 

Nejdůležitější roli sehrála bojová umění v království Silla, které se rozprostíralo 

v jihovýchodní části dnešního korejského poloostrova. Jeho hlavní město Kyongju 

(Kjogdžu) je významné pro svůj budhistický chrám Sokkuram, kde jsou vytesané dvě 

ohromné sochy válečníků v bojových postojích (Hybrant, Hulinský, 2006 a Krajčovič, 

2004). 

Nejmenší království Silla trpělo neustálými útoky od svých silnějších a větších sousedů 

ze severu a ze západu. Za vlády 24. krále China Heunga (Činhung) vytvořili mladí 
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aristokraté a válečníci elitní důstojnický armádní sbor nazvaný Hwarang (URL 8; Choi 

Hong Hi, 2004). 

 

Obrázek 8: Sochy bojovníků v sokkuramské jeskyni v Kjongdžu (7. století) (URL 10) 

 

 Korejská kultura a především bojové umění byli v tomto období velmi 

ovlivňované a obohacované Hwarangem / Hwarangdem. Hwarang byla polovojenská, 

výchovná, společenská a vzdělávací organizace šlechtické mládeže. Díky této 

organizaci šlechtické mládeže bylo království Silla známé svým Hwarangdem – 

skupinou květinových mužů a jejich bojovníků. Hwarangem neboli Květinovým mužem 

se mohli stát jenom mladicí ze vznešených popř. královských rodin. Běžný občan se 

mohl stát Rangdem – společníkem, který následoval Hwarangy. Tito lidé byli učedníky 

a vojáky Hwarangů. Společně se Hwarangové a Rangdové nazývali Květinový rytíři a 

jejich bojovníci (Krajčovič, 2004; Hybrant, Hulinský, 2006; URL 19). 

 Úkolem těchto mladých mužů bylo zušlechťovat svoje tělo a mysli a v případě 

potřeby bránit svoji vlast (Krajčovič, 2004; Hybrant, Hulinský, 2006). K běžnému 

výcviku boje s kopím, lukem, mečem a hákem se cvičili ve zvládnutí duševní a tělesné 

kázně. Některé zdroje uvádí, že v osnovách měli také ovládání 108 zbraní. Dále k jejich 

výcviku patřila i výuka různých forem boje rukama a nohama. Dávné tajné bojové 

dovednosti Hwarangů se nazývají Um Yang Kwon (Yusool – měkké styly a Kangsool – 

tvrdé styly).  Kromě toho otužovali svá těla, slézaly skály a plavaly v prudkých v velmi 

chladných řekách. Tím se odhodlaně a nemilosrdně připravovali na chvíli, kdy budou 
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moci splnit svůj úkol, bránit svoji rodnou zem (Choi Hong Hi, 2004; Český svaz 

Taekwon-Do ITF, 2008; URL 8, URL 19). 

 Tito mladí válečníci přijali od největšího buddhistického mnicha a učence své 

země Wona Konga kodex cti. Tento kodex je soubor určitých pravidel, pomocí kterého 

se měli řídit a získat smysl pro rytířství: 

 

1. Buď věrný svému králi 

2. Buď poslušný svých rodičů 

3. Buď čestný ke svým přátelům 

4. Nikdy neustupuj v boji 

5. Zabíjej čestně. 

 

 Pro svoji odvahu a zručnost v boji se Hwarangové stali známými na celém 

Korejském poloostrově a získali si úctu i svých největších nepřátel. Jejich zuřivý bojový 

duch se stal legendárním a jejich nasazení v bitvách se stalo inspirací mnohých 

spisovatelů. Tito válečníci se nedožívali vysokého vděku, protože  v bitvách umíraly na 

prahu svého mládí ve věku 14 nebo 15 let. 

 Socha slavného náčelníka Kumkang-Yuksa v 
5
Sukulamu, vytesaná v kameni 

byla vytvořena v království Silla. Při pohledu na sochu můžeme spatřit značné 

podobenství se současným taekwondem, díky zatnuté pěsti, malíkové hraně ruky a 

svalnatým nohám, které jsou výsledkem usilovného tréninku (Choi Hong Hi, 2004; 

URL 4; URL 8). 

                                                
5  Jedna ze soch v sokkuramské jeskyni se velmi podobá soše slavného náčelníka v Sukulamu. Z 

toho soudím, že jde o stejné sochy, jenom je název místa jejich nálezu poněkud odlišný, i když 

podle mého úsudku jde o stejné místo (Sukulam - Sokkuram). 
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Obrázek 9: Socha Kumkang-Yuksa, slavného náčelníka v Sukulamu (URL 8) 

 

Je mnoho historických podkladů, které dokazují existenci boje rukou a nohou v 

období tří království - Samguk. Ovšem Hwarangové a Rangdové dali nové rozměry 

primitivním způsobům boje tím, že je praktikovali v soubojích a přizpůsobovali je 

zásadám kodexu cti. Příběhy o Hwarangzích se staly základem pro klasické romány, 

které byly stěžejní v korejské  literatuře 1000 let (Choi Hong Hi, 2004; URL 8; URL 19). 

 

 

Obrázek 10: Hwarangové (URL 4) 
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5.3.1  Hwa Rang Do
6
 (kor. "cesta rozkvétající mužnosti") 

Hwa Rang Do vzniklo v 50 - 60 letech 20. století z bojových dovedností 

korejských rytířů Hwarang. Zakladatelem je Džu Bang I (Joo Bang Lee) a jeho bratr 

Džu Sang I, kteří se tyto dovednosti naučili od mnicha jménem Shuam Dosha.  

Zajímavé je, že bojové umění Hwa Rang Do a legendrání sbor válečníků Hwarangdo či 

Hwarangové se píšou shodně, ale významy se odlišují. U bojového umění “Do“ 

znamená cesta nebo umění, zatímco u Hwarangů “Do“ označuje skupinu lidí. 

Hwa Rang Do využívá kruhovité měkké i přímé tvrdé techniky (Český svaz Taekwon-

Do ITF, 2008). Běžné jsou údery rukou, dolní části nohou a hlavou. Dále jsou běžnou 

součástí páky, chvaty, porazy a boj na zemi. Mimo to se žáci tohoto bojového umění učí 

bojovému zacházení se zbraněmi. Nejvyšším cílem v tomto bojovém umění je 

vyrovnanost v životě, soulad s druhými a s přírodou (Crudelli, 2011;  URL 19). 

 

Obrázek 11: Cvičenci praktikující hwarangdo (URL 11) 

 

 Je zajímavé, že se v království Silla objevovalo soo-bak-gi a taekkyon spolu. To 

je známka toho, že techniky rukou i nohou byly již tehdy využívány a opět zde máme 

důkaz o podobnosti s taekwondem, které také zahrnuje ruční i nožní techniky. Bojové 

umění taekkyon bylo propagováno v království Koguryo a odtud se dostalo i do 

království Silla (URL 6). 

                                                
6 Hwa Rang Do, Hwarang-do a Hwarangdo jsou shodné názvy označující toto bojové umění či 

legendrání válečnický sbor. 
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 Na jihu poloostrova království Pekče napadlo Sillu, která v závislosti v jaké 

tíživé situaci byla požádala o spojenectví s Koguryem. Výsledky jednání Sílla byly 

neúspěšné. Proto se Silla obrátila na čínskou dynastii Tchány, se kterou se spojila s 

jasným záměrem. Záměr byl, že Čína pomůže Sille porazit Pekče a potom společně 

napadnou Koguryo. Čína ze severu a Silla z jihu. Roku 660 dobyly Čína a Silla Pekče a 

potom společně zaútočili na Koguryo. Čína zaútočila ze severu a Silla z jihu a roku 668 

společně Koguryo porazily. 

 Čína doufala, že si tímto krokem zajistí nadvládu nad poloostrovem, ale to král 

Silly Munmu (Moon-Moo) nechtěl rozhodně připustit. Roku 676 král vytlačil veškerá 

čínská vojska z celého území Korejského poloostrova a poprvé v dějinách zde vznikl 

samostatný stát s jedinou korejskou vládou. Společnou záležitostí znepřátelených 

království bylo náboženství. Budhismus se již ve 4. století z Číny dostal na území 

dnešní Koreje (URL 4). 

 

 Nástěnné malby v hrobkách, skalní sochy pagod klášterů a mnoho roztroušených 

popisů v písemných dokumentech dokazují, že mnoho studií postojů a pohybů je velmi 

podobné postojím a formám dnešního taekwonda. A z toho můžeme usuzovat, že 

bojové umění, které se cvičilo v období Tří království je podobné tomu, které cvičíme 

nyní. 

 V roce 668 byla všechna království královstvím Silla sjednocena v jedno. Do 

potíží se Silla dostala v 9. století kvůli vnitřním problémům, které představovaly 

konflikty mezi šlechtou  a četná venkovská povstání. Situace se však stala natolik 

vážnou, že dokonce došlo i k pokusům o obnovení království Koguryo a Pekče. 

Následně roku 935 král Silly kapituloval a předal vládu své země nově vytvořenému 

království Koryo, podle níž je pojmenovaná dnešní Korea (Hybrant, Hulinský, 2006; 

URL 4). 

 

5.4  Dynastie Koryo (936 - 1392) 

 Během vlády této dynastie začal velký rozvoj a šíření bojových umění. Bojová 

umění se šířila mezi obyvatelstvem a populární byla i v armádě, protože silná armáda 

byla nezbytná při válečných taženích. Během náborů byla pro brance znalost Soo-bak-

gi nepostradatelná a současně se toto bojové umění uplatnilo i u přezkušování na vyšší 
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vojenské hodnosti. Se silnou armádou mělo království Koryo záměr nazpět dobýt území 

bývalého Kogurya v jižním Manžusku (dnešní severovýchod Číny), které po sjednocení 

Silly roku 668 připadlo Číně. Největšího rozmachu dosáhla bojová umění v letech 1147 

– 1170, kdy se pořádalo mnoho turnajů i v rámci národních festivalů. V té době 

království vládl král Ui-jong, který byl v zemi největším podpůrcem soo-bak-gi. 

 „Stát se nakonec rozpadl jak kvůli sporům mezi aristokracií a státními úředníky, 

tak díky mongolským nájezdům po celé 14. století. Až na jeho konci (roku 1392) vzniklo 

království Čoson, které se udrželo do roku 1910“ (URL 4). Dynastie Čoson je též známá 

pod názvem Dynastie I (Hybrant, Hulinský, 2006; URL 4;URL 6).  

 

5.5  Dynastie I (dynastie Čoson; 1392 - 1910) 

 Dynastii Koryo nahradila v roce 1392 dynastie Čoson (Joson) známější pod 

jménem I (Yi). V tomto období se bojová umění soo-bak-gi a taekkyon staly důležitou 

součástí života obyvatel. Soo-bak-gi bylo stále u královského dvora velmi populární. 

Muži, kteří se ucházeli o práci u královského vojska, se dychtivě toto bojové umění 

učili, protože bylo stále obsaženo mezi hlavními předměty ve vstupních testech. 

Zároveň se konalo množství zápasů podle jejichž výsledků též probíhal nábor do 

královského vojska. Je známo, že třetí král dynastie I (1401 – 1408) aktivně verboval 

odborníky na taekkyon, soo-bak-gi, sirum (korejský zápas), hod kamenem a lukostřelbu 

v zájmu budování silné armády. 

 Postupně se soo-bak-gi těšilo i oblibě u obyčejných lidí, což za předchozí 

dynastie neexistovalo, protože soo-bak-gi bylo výlučnou záležitostí vojska. V této 

dynastii se soo-bak-gi stává lidovou sportovní aktivitou. 

 V této dynastii vyšla první příručka o bojových uměních v Koreji. Kniha Muye-

dobo-tongji (Muje Dobo Tongdži), která představovala ilustrovanou učebnici, byla 

vydána v roce 1790 na příkaz krále Jong-jo. Nejobsáhlejší kapitoly v této knize byly 

věnovány soo-bak-gi a taekkyonu. 

 Druhá polovina dynastie I se nesla ve znamení úpadku zájmu o soo-bak-gi a 

celkově i o bojová umění. Soo-bak-gi se převážně využívalo jako rekreační aktivita 

obyčejných lidí. Důvodem byl zejména nezájem královského dvora, který se ocital ve 

víru intrik a sporů mezi nestále se hašteřivými politickými skupinami. Ty místo zajmu o 

sport nacházeli zalíbení v rozmařilých zábavách a důležitost bojových umění v čele se 
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soo-bak-gi začala upadat. (Hybrant, Hulinský, 2006; Krajčovič, 2004; Choi Hong Hi, 

2004; URL 6; URL 8).  

 

V době společenského osvícení se čím dál více vyskytovaly protiválečné 

tendence, které nakonec způsobily odchod bojových umění ze společenského života. 

Mistři bojových umění se poté stáhli do ústraní, kde v utajení učili své žáky a nástupce. 

Tímto způsobem bojová umění zachovali i pro další generace. Tím, že daní  mistři učili 

v tajnosti mělo dva závažné důsledky pro bojová umění v Koreji. První důsledek tohoto 

jednání bylo, že se původně ucelené bojové systémy začali dělit a druhý důsledek bylo 

podstatné zeslábnutí čínského vlivu čímž bojová umění dostala typický korejský 

charakter (URL 4). 

 

 Největšího rozkvětu dosáhly bojová umění v dynastiích Silla, Koryo a v první 

polovině dynastie I. Následně potom dynastie I zaujala antimilitaristický postoj, protože 

se začátkem občanského osvícení se všechno co bylo spojeno s vojenstvím odmítalo. S 

končící dynastií I to vypadalo, že končí i éra bojových umění (Choi Hong Hi, 2004, 

URL 8). 

 

 I za vlády dynastie I se válčilo. Po patnáctém století, které je označováno jako 

zlatý věk korejských dějin přišla sedmiletá válka s Japonskem. V této válce se nejvíce 

proslavil korejský admirál I Sun-Sin (Yi Soon-Sin), pod pseudonymem Choong Moo, 

poražením několikanásobně silnější japonské flotily. Válka skončila stažením 

japonských vojsk s korejského poloostrova v roce 1598. 

V 17. století někteří státní úředníci podporovali myšlenkový proud, který prosazoval 

významné změny. Změny se měli týkat státní správy, rozvoje zemědělství, řemeslné 

výroby i pozemkové reformy. S tímto myšlenkovým proudem ovšem nesouhlasila tamní 

vládnoucí šlechta, a tak žádné změny nepřipustila. Tato strnulost a nezájem o změny a 

příznivý vývoj země způsobil v 19. století uzavřenost korejské společnosti, která nebyla 

schopna navázat obchodní ani diplomatické styky s evropskými zeměmi. 

Spolupracovala pouze s Čínou, která byla ovšem zaneprázdněna svými problémy a to 

způsobilo, že slabá Korea neměla žádného významného vojenského spojence. Této 

situace využilo v roce 1905 Japonsko, které Koreu obsadilo. Tímto končí pětsetletá 

nezávislá historie Koreje (URL 4). 
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5.6  Území pod japonskou samosprávou - Čósen (1910 - 1945) 

 Velmi tíživá situace nastala japonskou okupací, která trvala od roku 1910 do 

roku 1945. Pro korejce okupace představovala poslední ránu, během které bylo 

zakázáno provozovat jakékoli bojové umění. Pod japonskou koloniální nadvládou byl 

vyhlášen zákaz všech korejských aktivit, kultury, jazyka a také bojových umění. Mistři 

soo-bak-gi a taekkyonu v utajení pokračovali v tréninku a předávali tak svoje cenné 

bojové zkušenosti dál hrstce žáků. (Choi Hong Hi, 2004; Hybrant, Hulinský, 2006; 

URL 9). Cílem japonského císařství bylo kulturní zničení Koreje. Začalo to zrušením 

korejského tisku, zákazem bojových umění a ve školách nově zavedenou japonštinou.  

Za nízké ceny japonská vláda poskytovala korejské pozemky svým japonským 

rolníkům a rybářům k životu, to vyústilo ke značnému posílení korejského vlastenectví, 

které vyvrcholilo roku 1919 povstáním. Během jeho průběhu zemřeli tisíce Korejců, ale 

z područí japonského císařství se Korea nevyprostila. Zdecimovaná Korea se zmohla 

pouze na založení exilové vlády v Šanghaji, která proti-japonský odboj řídila (URL 4). 

 

Obrázek 12: Kolonizace Koreje v období 2. sv. války (URL 7) 

 

 

5.7  Poválečná Korea (1945 - současnost ) 

Po skončení druhé světové války v roce 1945 se korejská bojová umění začala 

znovu z ilegality vynořovat a postupně se sjednocovat. Bojová umění se stávali 

populárními v souvislosti s obnovením národní identity (Crudelli, 2011). Po osvobození 

Koreje v roce 1945 se hrstka lidí se svědomitým úsilím odhodlala obnovit staré korejské 



34 

bojové umění s vlasteneckou myšlenkou vytvořit jedinečné čistě korejské bojové umění 

(M. D. O´Neill, 1999). Po osvobození v roce 1945 byly v Koreji následujícího roku v 

lednu vytvořeny nové ozbrojené síly Korejské republiky (15.1. 1946).  

Jeden z prvních lidí, kteří toužili obnovit bojová umění v Koreji, byl i mladý nově 

jmenovaný podporučík Choi Hong Hi. Tento nedávno propuštěný korejec z japonského 

vězeňského tábora začal svoje vojáky vyučovat bojové umění. Historie taekwonda je 

úzce spojena se svým zakladatelem, generálem Choi Hong Hi (Choi Hong Hi, 2004, 

URL 13). 
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6  Životopis zakladatele Tae Kwon Do a historie Tae Kwon Do 

 

Obrázek 13: Generál Choi Hong Hi (URL 12) 

6.1  Choiovo mládí 

 Choi Hong-hi
7
 se narodil 9.11.1918 v drsné a nevlídné krajině Hwa Dae v 

Myong Chun, která se dnes nachází na území Severní Koreje (KLDR).  Mladý Choi byl 

slabý, vyzáblý, ale odvaha mu nescházela. Mladík představoval neustálý zdroj starostí 

pro své rodiče.  „V roce 1930 proběhl incident, který změnil celý Choiův život. Skupina 

japonských studentů obtěžovala své korejské spolužačky, kterých se zastali korejští 

kolegové. Nikdo by tomu nevěnoval pozornost, kdyby do příhody nezasáhla japonská 

policie a Korejce brutálně nezbila“ (URL 4). Zpráva o této události se rychle šířila. 

Následně po celé Koreji začali studenti protestovat a pořádat stávky. A mladý 

dvanáctiletý Choi byl jedním z organizátorů stávky na své škole. Za tuto vzpurnost a 

agitaci proti japonským úřadům byl Choi ze školy vyloučen. Od teto doby 

spolupracoval se studentským hnutím za nezávislost – Kwang Ju.  

Po vyloučení ze školy byl Choi otcem poslán studovat kaligrafii k Han Il-Dongovi. Otec 

byl také silně protijaponsky založen, ale hlavně měl starosti o Choiovu budoucnost. 

Proto naléhal, aby Choi studoval čínské písmo a kaligrafii. Mistr Han Il-Dong byl 

                                                
7  Jméno tohoto člověka se v české transkripci nejčastěji píše Choi Hong-hi, zatímco v anglické se  

píše Choi Hong Hi. Ale můžeme spatřit jeho jméno napsáno i takto – Choi Hong-Hi. 
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jedním z nejslavnějších učitelů v tehdejší Koreji. Han byl věhlasným kaligrafikem, ale 

též mistrem starého korejského bojového umění taekkyon. Choie učitel byl znepokojen 

fyzickou kondicí svého žáka a z toho důvodu začal Choie učit toto tradiční bojové 

umění a zasvěcovat ho drsného cvičení, kterým mu pomáhal zlepšit fyzickou kondici a 

posílit tělo. Taekkyon bylo první bojové umění, kterému se Choi učil.  

Celkem se studiu u Mistra Hana věnoval sedm let, ale zájem o západní kulturu, vědu a 

zákony u něho natolik přerostly, že se rozhodl odcestovat do Japonska. Jeho matka mu 

dala na cestu peníze a upozorňovala ho, ať je na peníze opatrný a neztratí je. Dvacetiletý 

Choi nedbal rad své matky a šel si zahrát svoji oblíbenou partičku pokru. Choi byl 

velmi dobrý hráč, ale tu noc měl smůlu. Začal prohrávat, ale stále věřil, že peníze 

vyhraje nazpět. Nakonec prohrál veškeré peníze se zápasníkem, jménem Haak-Soon 

Huh, na cestu do Japonska. Choi chtěl peníze zpátky, ovšem zápasník mu je nevrátil. 

Když byl zápasník na odchodu Choi po něm hodil lahvičku inkoustu, kterou ho trefil 

přímo do čela a zápasníka omráčil. Pote zápasníkovi sebral svoje peníze a uprchl. Za 

několik dní přicestoval do Japonského města Kyoto (Český svaz Taekwon-Do ITF, 

2008; Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Choi Hong Hi, 2004; Gillis, 2008; URL 

4, URL 13, URL 14, URL 15, URL 16, URL 17 URL 18).  

 

 Nějakou chvíli po příjezdu Choi potkal korejce, z jeho vesnice, který mu řekl, že 

zápasník se uzdravil, a že při příštím setkání Choie roztrhá na kusy. Tato hrozba, dala 

mladému Choiovi nový impuls k trénování a zdokonalování se v bojovém umění, 

protože měl stále na paměti, že se do svého rodného města nemůže vrátit jenom tak. A 

právě touto událostí  se odstartoval koloběh událostí, které stály u zrodu Tae Kwon Do.  

V Kjoto Choi potkal přítele Kima Hyuna Sooa, s nímž se začal učit japonské bojové 

umění Karate. Po roce a půl odcestoval do Tokia kvůli lepším možnostem studia. Přijel 

studovat angličtinu, právo a matematiku. Během studií v Japonsku musel jako ostatní 

korejci, používat japonské jméno, Yuseki Nishiyama. 

Pod vedením mistra Guchina Funakoshio, zakladatele Shotokanu, dosáhl po dvou letech 

usilovného cvičení I. Danu. Neustále přemýšlel o technikách Karate a Taekkyon a ještě 

horlivěji začal trénovat. Po dosažení II. danu začal karate vyučovat spolu se svým 

přítelem Yoon Byungem na střeše tokijské budovy YMCA. „Mladík doslova žil pro 

bojové umění. Tloukl do každého sloupu, který mu přišel do cesty, aby utužil úderové 

plochy. „Představoval jsem si, že toto by mohly být techniky, které bych použil na 

obranu proti silnému zápasníku Huovi, kdyby chtěl dodržet svůj slib““(URL 13). Po 
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dokončení středoškolských studií a dosáhnutí II. Danu se Choi vrátil do své rodné 

vesnice. Krátce po příjezdu uviděl zápasník Choie, jak kope do stromků a láme střešní 

tašky. Zápasník byl překvapen s jakou rychlostí Choi předváděl své bojové umění a 

poté co se dozvěděl, že praktikuje Karate, rozmyslel si se s ním utkat (Český svaz 

Taekwon-Do ITF, 2008; Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Gillis, 2008; Choi 

Hong Hi, 2004; URL 4; URL 13; URL 14; URL 15; URL 16; URL 17).  

 

6.2  Druhá světová válka 

Koncem roku 1942 bylo většině korejců zabráněno chodit do školy a museli 

povinně narukovat do japonské armády. Mnoho studentů, stejně jako Choi, se různě 

před náboráři schovávalo. Nakonec byl Choi 20. října 1943 donucen narukovat do 

japonské armády. Byl odeslán na základní výcvik do Soulu, po kterém se připojil k 42. 

jednotce divize v Pchongjangu Mezi muži vládl silný odpor, a tak se zde zapojil do 

korejského hnutí za nezávislost. Toto hnutí je známé pod názvem hnutí 

pchojonjangských studentů – vojáků. Po absolvování základního výcviku společně s 

třiceti muži naplánovali útěk do Baek Doo hor na mančujijsko-korejské hranici. Tam se 

měli přidat ke korejské osvobozující jednotce vedené Kim Il Sungem, který jednoho dne 

bude vládnout Severní Koreji.  Útěk se však nepovedl a všichni účastníci byli odsouzeni 

za dezerci. Po odhalení byl 8 měsíců držen ve vyšetřovací vazbě v japonském vězení, 

kde během této doby intenzivně cvičil, aby zmírnil nudu a udržel se ve formě. Brzy se 

jeho spoluvězni a žalářníci stali jeho žáky a v celé věznici to vypadalo jako v gigantické 

tělocvičně. Původní rozsudek, který činil 7 let se však změnil. Choie čekal 18. srpna 

1945 poprava. Tři dny před vykonáním byla Korea osvobozena od japonských 

okupačních sil a Choi byl z pchojongjangského vězení propuštěn (Český svaz Taekwon-

Do ITF, 2008; Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Gillis, 2008; URL 4; URL 13; 

URL 14; URL 15; URL 16; URL 17).  

 

6.3  Svobodná Korea po druhé světové válce 

 Po osvobození Koreje začala Korea opět získávat sebejistotu. Mistr taekkyonu 

Song Duk-Ki předvedl bojové umění na oslavě narozenin prvního prezidenta Korejské 

republiky Syngmana Rheeo. Jasně zde odlišil korejské bojové umění taekkyon od 

japonského bojového umění karate. 
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 Po propuštění se Choi zabavil svého japonského jména, Yuseki Nishiyama, a v 

Soulu zorganizoval setkání studentů – vojáků. Následně se stal členem dobrovolnických 

sborů, které nahrazovaly neexistující sbory policie. Choi byl jedním ze 110 

zakládajících členů nově vznikající korejské armády. Rok poté začal vést jednotku 

místní policie, kde začal vyučovat karate. Toto populární a efektivní bojové umění 

japonci nazývaly Karate-Do, ale korejci ho označovali jako 
8
Tang Soo Do (neboli Cesta 

čínské ruky) nebo Kong Soo Do (Cesta prázdné ruky). Tyto dva typy karate se 

provozovali v 9 hlavních tělocvičnách – kwanech, odkud vzešli budoucí pionýři nového 

bojového umění Tae Kwon Do. 

 V lednu roku 1946 se stal podporučíkem v nově vznikající armádě Korejské 

republiky a krátce poté byl jmenován velitelem setniny v Kwang ju v provincii Cholla 

Nemdo (4. pěší  regiment). Zde začal své vojáky učit karate a prvky bojového umění 

taekkyon pro zlepšení fyzické a psychické připravenosti vojáků. Během toho si však 

uvědomil, proč vlastně učí bojové umění japonského národa, který tak dlouhou dobu 

korejský národ utlačoval, a proti kterému tak statečné bojoval. Jeho hrdost a prožitá 

příkoří učinily, že nebude v Koreji vyučovat žádný styl, který je původem z Japonska. 

Spolu s několika korejskými mistry v bojových uměních a vědci začal Choi pracovat na 

vytváření nového bojového umění. Toto bojové umění mělo být jak ideově, tak i 

technicky nadřazeno japonskému karate. Od března roku 1946 začal tuto myšlenku 

uskutečňovat. 

Tentýž rok byl povýšen na poručíka a převelen ke 2. pěchotnímu pluku Tae Jon, kde 

také rozšiřoval bojové umění nejen mezi korejci, ale i mezi americkými vojáky, kteří v 

té oblasti měli svojí posádku. 

 Roku 1947 byl Choi Hong Hi povýšen na kapitána a poté na majora. O rok 

později byl Soulu jmenován náčelníkem přesunu, ubytování a zásobování vojsk. Mimo 

jiné se mladý důstojník stal instruktorem bojových umění na místní americké škole 

vojenské policie a ke konci roku byl povýšen na podplukovníka. 

V roce 1949 se stává plukovníkem a poprvé ve svém životě navštěvuje Spojené státy 

americké, kde předvádí americké veřejnosti své bojové umění. Dne 23.6.1950 Choi 

Hong Hi úspěšně absolvuje studia na vojenské škole v USA, na kterou byl předchozí 

rok Korejskou republikou vyslán (Hybrant, Hulinský, 2006; Český svaz Taekwon-Do 

                                                
8  Tachng-su, Tangsudo, Tang Soo nebo Tang Soo Do jsou názvy pro bojové umění, které v  

korejštině znamená Cesta čínské ruky.  
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ITF, 2008; Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Gillis, 2008, URL 4; URL 13; URL 

14; URL 15; URL 16; URL 17).  

 

6.4  Období korejské války 

 Dne 25.6. 1950 začíná útokem vojáků ze severní části Korejského poloostrova 

na jižní část tříletá Korejská válka. Choi válku přežil, ale přišel v ní o velícího 

důstojníka, otce a o slavného učitele kaligrafie (Han Il Dong), který pro něho byl takový 

náhradní otec. „V roce 1951 se stal brigádním generálem. Během této doby organizoval 

a vedl Ground General Schoul v Pusan jako zástupce velitele a nčelník akademického 

oddělení.  

Obrázek 14: Choi v hodnosti brigádního generála (URL 20) 

 

Roku 1952 byl jmenován náčelníkem štábu 1. armádního sboru a byl pověřen 

doprovodem generála Mac Artura během jeho návštěvy v Kang Nung“ (Česká 

Taekwon-Do ITF Asociace, 2002) 

Během vedení vojáků v Korejské válce se utvrdil v tom, že vojáci potřebují 

bojová umění pro svou sílu a odolnost. Stále více uvažoval nad tím, že potřebuje 

instruktora pro své vojáky, který by učil stovky válečníků a sportovců, kteří by měli 

zájem rozvíjet svá těla a vlastní techniky. Tohoto muže našel právě v roce 1952 a byl 

jím Nam Tae-hi (Gillis, 2008). 
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6.4.1  Nam Tae-hi 

Major Nam Tae-hi byl pravou rukou generála Choi Hong Hi a druhým 

nejdůležitějším mužem v Tae Kwon Do. Nam byl Choiův instruktor nejprve ve 

vojenské škole Oh Do Kwan a poté i v civilní škole Chong Do Kwan. Nam byl 

především slavný válečný veterán z Korejské války a mistr v bojovém umění Tang Soo 

Do. Stejně jako Choi studoval Shotokan karate. V prvopočátcích Tae Kwon Do 

nazývaného Tang Soo Do Choi představy o bojovém umění vymýšlel a Nam fyzicky 

utvářel. Dále pomohl při utváření technických sestav a sám vytvořil sestavy Hwa-Rang, 

Choong-Moo a Ul-Ji. 

Velmi málo lidí vidělo Choie, během 50 let trvající spolupráce, jak cvičil bojová umění. 

Nemusel cvičit, protože byl generálem a dával rozkazy nižším postaveným, jako byl 

například Nam, který „vdechl tomuto bojovému umění život“ (Gillis, 2008; URL 21). 

Obrázek 15: Mistr Nam Tae-hi před svými žáky (URL 21) 

 

 Roku 1953 zakládá mistr Hwang Ki (škola Mu Dok Kwan) vlastní Korejskou 

asociaci Tang Soo Do (Hybrant, Hulinský, 2006).  

 

6.5  Zrození 29. pěchotní divize 

V roce 1953 napsal generál Choi první oficiální knihu o vojenské výzvědné 

službě a zároveň v Cheju Island vytvořil 29. pěchotní divizi, ze které se zrodilo Tae 

Kwon Do, a která se později stala špičkou Tae Kwon Do v armádě. Později byla tato 

divize známá spíše jako „pěstní divize“ neboli „Ik keu“. Číslo 2 symbolizovalo 
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rozdělený korejský poloostrov a číslo 9 představovalo pěst. Choiova pěstní divize čítala 

100 000 mužů, kteří bojová umění trénovali osm hodin denně a jejich velitel a hlavní 

instruktor byl v té době kapitán Nam Tae-hi.  

Kromě mistra Nama pomáhali výcviku vojáků ještě mistr Han Cha Kyo, podplukovník 

Kim Hwang Mok a plukovník Ha Chung Kab. Tito důstojníci a instruktoři měli velice 

specifické rozkazy. Během tréninku tehdejšího Tang Soo Do, který probíhal venku, 

mohli vojáci udeřit kteréhokoli důstojníka, ale mimo tréninky se dodržovali zásady 

spojené s vojenskými hodnostmi. Kombinací vojenského drilu s výcvikem bojového 

umění se pěstní divize stala v korejské armádě zcela unikátní. Vojáci této divize 

dokázali bojovat se zbraněmi i bez nich (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008; Česká 

Taekwon-Do ITF Asociace, 2002, Gillis 2008; URL 4; URL 13; URL 14; URL 15; URL 

16). 

 

 „V roce 1954 padesát bojovníků z 29. pěchotní divize zorganizovalo demonstraci 

pro jihokorejského prezidenta, Syngmana Rheeo. Choi chtěl Rheeovi ukazat jací skvělí 

vojáci jsou ve 29. divizi“ (přeloženo z Gillis, 2008). Na této demonstraci bylo poprvé 

představeno Tang Soo Do. Ukázka se konala u příležitosti 4. narozenin 2. sboru a 1. 

narozenin 29. pěchotní divize. Prezident s úžasem sledoval výkony padesáti vojáků v 

čele s mistrem Nam Tae-hi celou dobu.  

Na ukázce vojáci předvedli technické sestavy, sebeobranu, obranu proti bajonetu a 

sparring. Po skončení chtěl prezident přídavek. Mistru Namovi a jeho asistentu Han 

Cha-gyovi bylo dáno ještě patnáct minut. Předváděli ukázku improvizací ještě dalších 

technik a Nam také publiku ukázal sebeobranu proti dvěma i třem útočníkům. Na závěr 

mistr Nam pěstí přerazil třináct střešních tašek a exhibice sklidila veliký úspěch. 

Prezident si během třiceti minutové ukázky ani jednou nesedl. Prezident s radostí 

zvolal, že toto taekkyon musí cvičit každý korejský voják. Tato událost pomohla rozšířit 

toto bojové umění do celé armády. 

 V závislosti na vyučování bojového umění v armádě Choi založil tělocvičnu Oh 

Do Kwan neboli tělocvičnu Má cesta či tělocvična Tvé cesty. V této tělocvičně zdárně 

probíhala výuka kádrových instruktorů pro celou armádu. Vyučovali se zde techniky 

karate, taekkyonu a nově vznikajícího bojového umění. Hlavním instruktorem v této 

tělocvičně byl mistr Nam Tae-hi. 

V tento samý rok se Choi stal čestným ředitelem Won-kuk Leeovy tělocvičny Chung 

Do Kwan (tělocvična Modré vlny), ve které se Nam Tae-hi začal ve svých osmnácti 
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letech učit karate. Won-kuk Lee, učitel mistra Nama, totiž odmítl podporovat 

prezidenta, který ho osočoval z kolaborantství, a tak odcestoval s rodinou do Japonska. 

Tělocvična Chung Do Kwan byla největší civilní tělocvičnou v Koreji.  

To, že prezident pojmenoval předvedené umění taekkyon, donutilo Choie zamyslet se 

nad novým jménem pro svoje bojové umění. Taekkyon je tradiční korejské bojové 

umění a tang soo do korejským karate, proto techniky bojového umění, které vyučoval, 

nebyly ani techniky tang soo do ani úplně technikami taekkyonu. Choiovo vyučované 

tang soo do nutně potřebovalo nové jméno.  

V tomto roce byl povýšen na generálmajora a koncem roku bylo jeho dílo, uspořádání 

nového bojového umění, téměř hotové (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008; Česká 

Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Gillis, 2008; URL 13; URL 14; URL 15; URL 16). 

 

7  Vznik Tae Kwon Do 

 Roku 1955 se Tae Kwon Do stalo formálně známým bojovým uměním v Jižní 

Koreji. Tohoto roku generál Choi Hong Hi uspořádal speciální poradní sbor, na kterém 

chtěl diskutovat a ustanovit jméno pro nově praktikované bojové umění v armádě. Na 

tuto schůzi se dostavili historikové, armádní činitele (generál Lee, velicí armádní 

generál Hyung Kun), vedoucí mistři a instruktoři, osobnosti společnosti a tří hlavních 

korejských škol bojových umění a další významní lidé (několik prominentních občanů, 

vícemluvčí Národního shromáždění Kyung Jae, prezidenti novinových společnosti, atd) 

(Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Gillis, 2008; URL 13; URL 16). 
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Obrázek 16: Zakládající komise (Choi Hong Hi sedí třetí zleva, Nam Tae-hi sedí první 

zleva) (URL 4) 

 

„Nedaleko Choie seděl Nam Tae-hi, hlavní instruktor Choiovi vojenské tělocvičny (Oh 

Do Kwan). Po Choiovi pravici seděl Duk-Sung Son, mocný lídr Choiovi civilní 

tělocvičny (Chung Do Kwan). Choi a Son připomínali lišku a vlka, ale spolupracovali 

spolu. Duk s sebou přivedl i svého hlavního instruktora. Další lidé na tomto setkání byli 

korejský generál, dva vlivní politici, dva obchodníci a tři novináři“ (přeloženo z Gillis, 

2008). 

Kromě několika menších škol to byli hlavně zástupci: 

- Mu Dok Kwan (mistr Hwang Ki) 

- Yon Mu Kwan (mistři Jun Yun a Kwe Byong) 

- YMCA Kwon Nopou (mistr Yun Byong-in; Yoo Byung) 

- Chong Do Kwan (mistr I Won Guk) 

- Song Mu Kwan (mistr Ro Byong-jik) 

- Oh Do Kwan (mistr Nam Tae-hi) (Hybrant, Hulinský, 2006). 

 

Na tomto setkání generál Choi Hong Hi vysvětlil jim navrhovaný název Tae Kwon Do 

takto: 

Tae představuje nohu, ve smyslu techniky nohou (kopy, podmety) a výskoky. 

Kwon představuje ruku, ve smyslu techniky rukou (údery, seky, bloky, vpichy, chyty). 
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Do symbolizuje cestu, umění ve smyslu propojení fyzické části (techniky a pohyby) a 

duševní částí (zásady a etika) tae kwon do. 

 Zatímco ostatní členové prosazovali zejména názvy Tang Soo Do nebo Kong 

Soo Do. Název představovaný generálem Choiem byl předložen prezidentu, který jej 

odmítl. Pote se Choi sblížil s Kwakem Yong Joo, který byl náčelníkem prezidentského 

štábu a se Sun Jung Hakem, který byl ředitelem prezidentových ochranných sil a 

vysvětlil jim, že toto nové bojové umění je zcela odlišné od Taekkyonu, které navrhoval 

prezident. S jejich pomocí dostal generál Choi povolení používat tento název. 

 Dne 11. 4. 1955 byl oficiálně schválen návrh generála Choie - Tae Kwon Do pro 

jím vytvořené bojové umění (Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Gillis, 2008; 

URL 13). 

 

Obrázek 15: Korejský napsané Tae Kwon Do (URL 13) 

 

To, že se Tae Kwon Do začalo používat, bylo také díky tomu, že Choi byl 

dvouhvězdičkový generál a měl dobré vztahy s generálem Lee, armádním velícím 

generálem Hyung Keunem a prezidentem Syngmanem Rheem díky kaligrafií a Tang 

Soo Do. 

 Na vzniku Tae Kwon Do měli kromě Choie zásluhu i další mistři bojových 

umění. Nejdůležitějšími byl Nam Tae-hi, Han Cha Kyo a další. Choi se na vývoj 

technik podílel také, ale zejména práci řídil a organizoval. Také měl politickou sílu k 

jeho oficiálnímu prosazení. Představením nového bojového umění se generálovi 

Choiovi splnil životní sen. Druhým jeho životním snem bylo Tae Kwon Do rozšířit i 

mimo armádu. Jeho záměrem bylo Tae Kwon Do rozšířit do celého světa, aby lidé skrze 

toto bojové umění poznávali Koreu a její národ a už nikdy nepřipustili její okupaci 

nějakou zemí (Gillis, 2008, URL 4, URL 15).  

 

Po vzniku Tae Kwon Do rozšířil Choi toto bojové umění na univerzity a armádní 

centra v celé Koreji a jedním z hlavních středisek se stal 3. vojenský okruh a Tae Jon. 
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Ovšem slovo Tae Kwon Do ve svém názvu v roce 1956 využívaly pouze tři největší 

školy – Chung Do Kwan, Song Mu Kwan a Oh Do Kwan.  

 

7.1  Rozšíření Tae Kwon Do do zahraničí a vznik KTA 

 V roce 1959 vedl generál Choi tým taekwondo na turné dobré vůle do Vietnamu 

a Čínské lidové republiky. Bylo to poprvé, kdy bylo taekwondo představeno i za 

korejskými hranicemi. Na toto turné bylo vybráno 21 držitelů černých pásků do 

reprezentačního týmu. Všichni vybraní členové reprezentačního týmu prošli speciálním 

dvoutýdenním výcvikem v tělocvičně armádního velení. Exhibice ve Vietnamu měla 

ohromný úspěch. Během jednoho vystoupení generál Tiu (pozdější prezident Jižního 

Vietnamu) prohlásil, že nikdy nic podobného neviděl. A nevěřil tomu, že by takovou 

sílu s jakou byla cvičení předváděna, mohl člověk vyvinout. Na závěr dodal, že takové 

bojové umění by se mělo cvičit i ve Vietnamu. Na základě tohoto úspěchu Vietnam v 

roce 1962 požádal Koreu o instruktory, kteří by vyučovali Tae Kwon Do v armádě i v 

civilní sféře.  

 Na zpáteční cestě do Koreje se reprezentační tým zastavil v Tajpeji v Čínské lidové 

republice, kde tým také sklidil úspěch. Korejský velvyslanec, generál Kim, Hong Il řekl, 

že je neskutečně hrdý na korejské taekwondo, které dokázalo, že dovednosti taekwondo 

jsou lepší než čínské Kung-Fu.  

Celkově turné sklidilo ohromný úspěch. Diváci byli okouzleni precizností, funkčností a 

praktičností technik, které byly předváděny. 

 V tomto roce se také založila Korejská Tae Kwon Do Asociace (KTA). Choi 

pozval k sobě domů představitele čtyř hlavních škol (No Byung Jik ze Song Moo, Yoon 

Kwe Byung z Ji Do, Lee Nam Suk z Chan Moo a Hwang Ki z Moo Duk). Choi 

zastupoval školy Oh Do Kwan a Chung Do Kwan. Generál jim vysvětloval, že je 

potřeba se sjednotit pod jeden název Tae Kwon Do. Ovšem mistři stále trvali na názvu 

Tang Soo Do.  Nakonec v bouřlivé diskusi Choi přesvědčil mistry a ti nakonec 

souhlasili a vznikla Korejská Tae Kwon Do Asociace (KTA). Choi byl zvolen 

prezidentem asociace, No Byung Jik a Yoon Kwe Byung byli zvoleni viceprezidenti a z 

mistra Hwang Ki se stal předseda správní rady. KTA bylo důležité zařadit do Korejské 

sportovní unie, ale kvůli různým průtahům se začleňování odkládalo. 

 Mimo jiné generál Choi vydal první knihu o svém bojovém umění, která se stala 

základem pro vydání knihy v roce 1965 a také se stává zástupcem velitel 2. armády v 
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Tae Gu. Choi také odcestoval do USA, kde navštívil Karate Club John Rhees v San 

Antoniu a John Rhee se stal prvním instruktorem Tae Kwon Do v USA. Po návratu do 

Koreje se stává ředitelem zpravodajství korejské armády. Zanedlouho poté byl 

jmenován do vedení velitelství ozbrojeného boje se správou škol pěchoty, 

dělostřelectva, ozbrojených vozidel, letectva a radistů. 

 V roce 1960 mistr Hwang Ki ze školy Mu Do Kwan zakládá Korejskou Asociaci 

Soo-Bag-Gi Do (Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Gilli, 2008; URL 4; URL 13; 

URL 16).  

 

7.2  Období vládního převratu v Koreji  

 V roce 1961 prezident Rhee emigroval a armádní činitele si stěžovali nad vládní 

situaci. Domnívali se, že s novými volbami přijde slabá vláda, studentské protesty a 

ještě více chaosu v zemi. Proto se rozhodli vzít situaci do vlastních rukou. Po revoluci 

se do prezidentského křesla dostal málo známý generál Park Chung-hee, který za druhé 

světové války kolaboroval s Japonci a Choi ho dokonce obviňoval ze vztahů s 

komunisty. Byla vytvořena tajná služba za pomocí americké CIA – KCIA, která se stala 

postrachem Koreje a silnou zbraní Park Chung-hea. Její síla sahala hluboko do 

politických, ekonomických, kulturních, náboženských a sportovních sfér včetně 

taekwondo. I v této těžké situaci generál Choi byl stále mocný, protože pomáhal 

podporovat převrat, měl kontakty v nově vniklé KCIA, velel 100 000 vojáků z pěti 

divizí a měl i společensky vlivné přátele. Generál Choi velel největším vojenským 

výcvikovým střediskům v Koreji a opět se stal velitelem 6. armádního sboru.  

 Tae Kwon Do se šířilo mezi korejskými vojáky, obyčejnými lidmi, ale i mezi 

vojáky ze 7. pěchotní US divize. Tato divize byla po Choiovou provozní správou. 

Zásluhou Choiových žáků bylo taekwondo zavedeno i ve vojenské akademii ve West 

Pointu. V tomto roce se také uskutečnila exhibice v budově Spojených národů v New 

Yorku (Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Gillis, 2008; URL 4, URL 13). 

 

 Na podzim roku 1961 mistři bojových umění požádali prezidenta, aby jim 

pomohl změnit název Korejské Tae Kwon Do Asociace. Prezident vyhověl a změnil 

asociaci na Korejskou Tae Soo Do Asociaci (KTA), čímž efektivně odstranil Tae Kwon 

Do po dvou letech působení. A v roce 1962 byla Korejská Tae Soo Do Asociace uznána 

Korejskou asociací amatérského sportu. 
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 Choi se s tím nehodlal smířit a krátce poté v roce 1962 pořádá ve své armádní 

škole Oh Do Kwan první turnaj v taekwondo. Kromě toho se nazpátek snaží asociaci 

opět přejmenovat na Korejskou Tae Kwon Do Asociaci. Tímto činem začíná osobní boj 

mezi ním a prezidentem Parkem. Následně byl Choi převelen na velvyslanectví do 

Malajsie. Touto skutečností se přerušila desetiletá spolupráce mezi Choiem a mistrem 

Nam Tae-hi. Z Choie se stal diplomat a odcestoval do Malajsie a Nam Tae-hi byl 

převelen do Vietnamu, kde začal trénovat vojáky, jak zabíjet komunisty holýma 

rukama. Jednoduše je učil to, co dělal během války v Koreji (Krajčovič, 2004; Gillis, 

2008; URL 16). 

 

7.3  Choi velvyslancem v Malajsii 

 V roce 1961 se Choi stává velvyslancem v Malajsii a rozhodl se Koreu 

propagovat kaligrafií a bojovým uměním Tae Kwon Do. První malá ukázka bojového 

umění, kterou předvedl Choi, byla v Malajsii výborně přijata. Malajský premiér požádal 

Choie o uspořádání ukázky Tae Kwon Do na vzpomínkovou ceremonii dne 

nezávislosti. Ukázka proběhla v roce 1963 a díky televiznímu vysílání se Tae Kwon Do 

stalo populární nejen v Malajsii, ale i v sousedních zemích. V tento rok byla založena 

Malajská Asociace Tae Kwon Do a o rok později, v roce 1964, byla i v Singapuru 

založena Asociace Tae Kwon Do. V této době po Jižní Koreji bylo Tae Kwon Do již ve 

Vietnamu, Malajsii a Singapuru.  

 V roce 1964 Choi opustil Malajsii a vrátil se do Koreje. V Koreji navštívil své 

tělocvičny a vyhledal nejlepší cvičence Tae Kwon Do a s jejich pomocí chtěl nadále 

propagovat toto bojové umění a především je chtěl pro publikování nové knihy o tomto 

bojovém umění. V tomto roce bylo vytvořeno již 20 technických sestav z celkových 24 

a stanovili se solidní podklady pro techniky a postoje do připravované anglické 

učebnice Taekwon-Do.  

Jedním z cvičenců Tae Kwon Do, který pomáhal při vytváření učebnice a propagaci Tae 

Kwon Do na různých zahraničních exhibicích byl Park Joong Soo (Gillis, 2008, URL 4; 

URL 16). 
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7.3.1  Park Joong-soo  

Park byl student mistra Nam Tae-hi a je pravděpodobně nejlepší technický 

bojovník své generace. Od čtrnácti let byl instruktorem v policejním tréninkovém centru 

v Chun Bok v Koreji a také byl instruktorem slavné Divize tygrů korejské armády. V 

roce 1964 se stal korejským národním šampionem v Tae Kwon Do. O rok později, rok 

1965, byl členem mise dobré vůle, která představovala Tae Kwon Do v Itálii, Západním 

Německu Turecku, Malajsii, Singapuru a Egyptu. Nezapomenutelnými se staly jeho 

konfrontační zápasy s jinými bojovými uměními. 

V době kdy Choiovi pomáhal s novou knihou o Tae Kwon Do u generála žil, což často 

dělali nejhlavnější pioníři Tae Kwon Do. Díky Parkovi se v Tae Kwon Do začali 

používat kopy s otočkou (Gillis, 2008; URL 22).  

 

 

Obrázek 16: Park Joong Soo při provádění techniky twimio yopcha jirugi na soupeře 

(URL 23) 

 

7.4  Nam Tae-hi ve Vietnamu 

 Během té doby co generál Choi pobýval v Malajsii, mistr Nam Tae-hi trénoval 

vietnamské vojáky. Podobně jako u karate, kde jeho popularita sílila během druhé 

světové války, popularita Tae Kwon Do se rozvíjela během války ve Vietnamu. Nam 

Tae-hi sice nebojoval v první linii, ale trénoval ty, kteří šli do první linie. Nam trénoval 
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šest měsíců 60 bojovníků a atletů z korejské armády, kteří byli posílání trénovat další. 

Toto byl pouze začátek. Korea pravděpodobně poslala, během dvacetileté války ve 

Vietnamu (1955-1975), Jižnímu Vietnamu na boj se Severním Vietnamem 647  

bojovníků Tae Kwon Do a zhruba na 300 000 vojáků. Do této války Korea poslala 

Modrou dračí divizi, Tigří divizi a proti komunistickou Bílou koňská divizi, ve které s 

největší pravděpodobností byli samí nositelé III. Danu. 

 Jedním z prvních instruktorů, kteří učili vojáky, poté co Nam odcestoval do 

Koreje, byl vietnamský důstojník a pionír Tae Kwon Do Ngyuyen Van Binh. Začal 

vyučovat ve své tělocvičně Oh Do Kwan v Saigonu v roce 1962. Od té doby do roku 

1975 trénovalo podle odhadů Tae Kwon Do přes milion lidí, zahrnující vojáky i prosté 

občany. Van Binh tvrdil, že ať už se jedná o boj na blízkou čí větší vzdálenost, je pro 

vojáka velmi důležité znát nějaké bojové umění. Díky tréninku Tae Kwon Do korejci 

vyvinuli vynikající fyzickou formu, špičkovou techniku a silnou vůli. Vůdci Viet 

Congu, radili svým vojákům, aby se stáhli pokud narazí na korejské vojáky. Tímto 

tvdrým vojenským trénink se Tae Kwon Do stávalo  opravdu smrtelnou zbraní. V roce 

1963 je Tae Kwon Do zavedeno v ozbrojených silách Vietnamu. 

 Vietnamskou válkou se stala korejská bojová umění a Tae Kwon Do velmi 

populární. Mnoho Američanů se začalo toto bojové umění učit, ale pod jménem Tang 

Soo Do a jejich prostřednictvím si získalo popularitu i ve Spojených státech 

amerických. Ale pouze pár korejců toto bojové umění nazývalo Tae Kwon Do (Gillis, 

2008). 

 

 „V roce 1965 byl velvyslanec Choi, dvouhvězdičkový generál ve výslužbě, 

jmenován vládou Korejské republiky, aby vedl misi dobré vůle do Západního Německa, 

Itálie, Turecka, Malajsie a Singapuru. Tato cesta je z hlediska historie taekwondo 

významná tím, že Choi Hong-hi poprvé prohlásil toto umění za národní bojové umění 

Koreje“ (Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002). Členy demonstračního týmu byli 

Park Joong Soo, Kwon Jae-hwa, Kim Joong-keun a Han Cha-gyo. V navštívených 

zemích byly poté založeny asociace Tae Kwon Do. V tomto roce vznikl také národní 

reprezentační tým Tae Kwon Do. Tento demonstrační tým předváděl umění Tae Kwon 

Do v Asii i v Evropě. 

 Po návratu do Koreje se generál Choi nevzdával naděje na opětovné 

přejmenování KTA na Korejskou Tae Kwon Do Asociaci. Proto se stal prezidentem 

Asociace Tae Soo Do a jeho první krok byla změna názvu Asociace. Návrh zvítězil o 
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pouhý jeden hlas. Poté se Choi zasloužil o změnu sportovních pravidel, které se moc 

neodlišovaly od pravidel japonského karate. Po změně názvu vystoupila z asociace 

škola Soo-Bag-Gi Do. Celkově se exhibiční tým Tae Kwon Do vydal v 60. letech do 

USA, později do Thajska, Malajsie, Vietnamu, Západní Evropy a Kanady (Česká 

Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008; Gillis, 2008; 

Hybrant, Hulinský, 2006; URL 4, URL 13, URL 16). 
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8  Založení Mezinárodní Federace Taekwon-Do (ITF) 

Po opětovném přejmenování asociace (KTA) někteří mistři bojových umění, 

kteří s přejmenováním nebyli úplně spokojeni, považovali Choie za autoritativního 

vůdce a proto se rozhodli ho nějak z té organizace „vykopnout“. Oba mistři (Lee 

Chong-woo a Uhm Woon-kyu) navštívili Choie doma. Snažili se Choie přemluvit aby 

ihned z KTA odešel, ale Choi odmítl. Poté mu nabídli, když okamžitě KTA opustí, 

pomůžou mu založit si vlastní federaci. Choi nakonec KTA opustil kvůli názorovým 

rozdílům a neshodám a s pomocí mistra Lee a Uhm si zakládá vlastní Mezinárodní 

federaci Taekwon-do. 

22. března 1966 byla v hotelu Chosun v Soulu založena Mezinárodní federace 

Taekwon-do (ITF). Sídlo nově vzniklé federace bylo v Soulu. Zakládajícími státy byly 

převážně ty státy, které generál Choi se svým exhibičním týmem navštívil v roce 1965. 

Jednalo se o Korejskou republiku, Vietnam, Malajsii, Singapur, Spojené státy americké, 

Turecko, Itálii, Egypt a o tehdejší západní Německo. Generál Choi Hong-Hi se stal 

prezidentem (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008; Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 

2002; Gillis, 2008; URL 4, URL, 13, URL 14, URL 15, URL 16; URL 18). 

 

Obrázek 17: International Taekwon-do Federation (ITF) a její prezident Choi Hong Hi 

(URL 14) 

 

 ITF se rozrůstala především díky Choiovým diplomatickým cestám, žákům 

mistra Nam Tae-hi a zejména kvůli prvním pionýrům, kteří začínali otevírat v 

navštěvovaných zemích svoje tělocvičny. ITF v té době byla rozšířená v devíti státech, 
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kam zavítal Choivův exhibiční tým. Do dvou let se Taekwon-do ITF rozšířilo do třiceti 

zemí. Navíc toto bojové umění bylo zahrnuto ministrem národní obrany Jižní Korey do 

armádních sil. 

V roce 1967 vláda Vietnamu vyznamenala generála Choie medailí 1. třídy. Toto 

ocenění obdržel za zásluhy při zakládání korejsko – vietnamské nadaci. Ve stejném roce 

Choi založil asociaci Taekwon-do v Hong-Kongu a v srpnu navštívil  celoamerický 

turnaj v Taekwon-do. Během návštěvy celoamerického turnaje se setkal s Robertem 

Wilsonem (IV. Dan), který je jedním z předních amerických taekwondo autorit, aby 

společně zahájili práci na vydání nové knihy o tomto bojovém umění (Česká Taekwon-

Do ITF Asociace, 2002; Gillis, 2008, URL 13; URL 16). 

 

V roce 1968 Choi zavítal do Paříže jako vedoucí delegace korejské vlády kvůli 

symposiu Konsul International Sports Military. Hlavním bodem tohoto setkání bylo Tae 

Kwon Do, kde bylo 32 delegátů z různých zemí svědky ukázky Tae Kwon Do. Ve 

stejném roce byla založena Asociace Taekwon-do Spojeného království. Dále generál 

Choi navštívil Španělsko, Holandsko, Kanadu, Belgii a Indii s myšlenkou dále šířit 

Taekwon-do. Po návratu do Koreje byl oceněn cenou za výzkum ve sportu za svoji 

obětavou práci pro národní korejské bojové umění. 

Rok 1969 je významný tím, že Choi procestoval Jihovýchodní Asii, aby 

zkontroloval připravenost zemí na 1. asijský turnaj v Taekwon-do konaný v Hong-

Kongu. Po turnaji Choi navštívi 29 zemí, kde navštívil instruktory k nafocení fotografií 

pro první vydání knihy Taekwon-do. Kniha byla vydaná v roce 1972. 

V roce 1970 procestoval 20 zemí napříč Jihovýchodní Asií, Kanadou, Evropu a 

tuto cestu zakončil na Středním Východě. V každé zemi Choi podnikal semináře pro 

mezinárodní instruktory a pomáhal dále formovat ITF. 

V roce 1971 navštěvuje Choi 2. asijský turnaj Taekwon-do ITF a dále v tomto 

roce pomohl zavést toto bojové umění na mnohé univerzity v Evropě, Severní Americe 

a na Středním Východě. O rok později v roce 1972 představuje Taekwon-do ITF v 

Bolivii, Dominikánské Republice, na Haiti a v Guatemale (Česká Taekwon-Do ITF 

Asociace, 2002; Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008; URL 13). 

 



53 

8.1  Opuštění Koreje a nové sídlo ITF 

Po vzniku ITF spolu ITF a KTA začaly soupeřit. Z tohoto soupeření se stala 

nebezpečná hra. Prezidentem KTA se stal Kim Un-yong (pozdější prezident WTF). 

Vážněji se situace vyhrotila mezi Choiem a Kimem v roce 1971. Kim Un-yong vysílal 

svoje instruktory do zemí, kde už vyučovali ITF instruktoři, s cílem vyrovnat se 

prezidentu ITF Choi Hong Hi. Vše to pravděpodobně začalo již v roce 1970, kde 

prezident Park Chung-hee sestavil speciální plán. Cílem plánu bylo zastrašit či 

eliminovat korejce převážně žijící v zahraničí, kteří byli proti jeho režimu. Tyto snahy 

byly již dříve, ale až od této doby se tyto snahy naplno rozjely. Agenti měli za úkol 

zastavit kritizování Jižní Korey. Proto vyhrožovali lidem např. nočními telefonáty, kde 

vyhrožovali volajícímu, že ublíží rodině či přátelům nebo volajícím vyhrožovali smrtí. 

Tyto nepříjemné okamžiky se zatím generálu Choi Hong Hi vyhýbaly. Politické soupeře 

se prezidentův režim snažil různě podplácet, ale občas využíval vládní režim i jed k 

otravě svých politických soupeřů. Od té doby, kdy Choi slyšel o těchto praktikách, se 

vždy ujišťoval, jestli se jeho rival napil dříve. 

Situace v Koreji se neustále zhoršovala, protože vláda prosazovala v ITF své zájmy. V 

roce 1972 za Choiem přišli do jeho domu dva agenti KCIA. Po diskusi, kde si Choi 

stěžoval, že jihokorejský prezident posílá KTA včele s Kim Un-yongem proti jeho 

organizaci. Poté mu jeden s agentů navrhl, aby odcestoval do zahraničí. Choi odmítl. 

Nakonec ale Choi a Nam Tae-hi emigrují a přemísťují sídlo ITF do Kanady. Choi tedy  

roku 1972 opustil Koreu na základě diktátorského režimu prezidenta Park Chnug-hee v 

Jižní Koreji a jeho snahám o zneužití taekwondo jako politického nástroje k upevnění 

své moci. 

Korejská vláda se všemi prostředky snažila donutit významného generála Cho i Hong Hi 

k návratu. To bylo ovšem bez úspěchu. V exilu jim podmínky pro život zajišťuje Park 

Joong-soo. Sídlem ITF byla nejprve Kanada, ale později se jím stává Rakousko, kvůli 

snazšímu rozšiřování ITF do zemí tehdejšího východního socialistického bloku (Gillis, 

2008; URL 4; URL 15; URL 16). 
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9  Vznik Světové federace Taekwondo (WTF) 

 Už na konci šedesátých let jihokorejský prezident vyvíjel na Choie neustály tlak. 

KCIA a prezident chtěli totiž ovládat veškeré aktivity v Koreji, ale Choi za žádných 

okolností nechtěl připustit, aby někdo převzal a zneužíval ITF k jiným účelům než sám 

zamýšlel. Choi se snažil prezidentu vysvětlit, že Taekwon-Do je praktikováno v 

jihokorejské armádě a jeho techniky budou rozvíjeny a vyučovány mezinárodně 

nezávisle na korejské vládě. Místo toho prezident nechtěl být jenom pouhým 

pozorovatelem tohoto bojového umění, ale chtěl toto umění sám řídit. KTA a vše se 

začínalo otáčet proti bývalému generálu Choi Hong Hi. 

 V roce 1968 Park Chong-kyu (velitel ochranné prezidentské služby) povolal z 

USA Kim Un-yonga, aby se okamžitě vrátil do Jižní Koreje. Později se Kim Un-yong 

stává druhým nejmocnějším mužem prezidentské ochranné služby. 

 V roce 1970 prezident a velitel prezidentské ochranné služby dávají Kimovi 

souhlas k převzetí a ovládnutí Tae Kwon Do. Kim Un-yong byl zaskočen a nechtěl tuto 

práci nejprve vzít zejména kvůli Choiovi a dalším mistrům bojových umění. Nakonec se 

této příležitostí zhostil a stává se prezidentem KTA. Později Kim přiznal, že neměl ani 

jinou možnost než tuto práci přijmout (Gillis, 2008; URL 15; URL 16). 

 

9.0.1  Kim Un-yong 

Kim pocházel z bohaté rodiny, která vlastnila doly, pozemky a některé budovy v 

Soulu a Taegu. Býval dobrý student a atlet. Věnoval se judo, boxu a kong soo do. Stejně 

jako Choi i on vstoupil do armády a studoval na pěchotní škole v Georgii a na universitě 

v Texasu. V roce 1963 vstoupil do KCIA, kde se stává agentem a je vyslán do USA 

oficiálně v roli diplomata na jihokorejské ambasádě ve Washingtonu. Během svého 

působení pomáhal zakládat školy bojových umění v Severní Americe a Anglii.  

Ačkoli Kim studoval Kong Soo Do (Korejské karate), tak svým zjevem moc 

nepřipomínal člověka s bojovými schopnostmi. Důležité je, že jeho přítel Joohn Rhee 

(Otec amerického Tae Kwon Do) poznamenal, že Kim se nikdy příliš nezabýval 

bojovými uměními. Doslova řekl, že možná trénoval v New Yorku, ale ve Washingtonu 

určitě ne. Neměl ponětí o bojovém umění a nikdy se o nějakém bojovém umění 

nezmiňoval. Toto je velmi důležité prohlášení, protože stále mnoho lidí spojuje Kima s 

rozvojem Tae Kwon Do. 
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Kim Un-yong se po návratu z USA stává druhým nejmocnějším mužem prezidentovy 

ochranné služby a následně prezidentem KTA a později se dokonce stane vůdčí 

osobností WTF (Gillis, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: World Taekwondo federation (WTF) a jeji prezident Kim Un-yong (URL 

14) 

 

9.1  Vzrůstající konflikty mezi ITF a KTA 

 KTA měla zhruba 1,3 milionů studentů, ale ITF se stále více rozrůstala. Z 360 

tělocvičen v zemi se ve většině provozovalo Choiovo ITF, které se v Koreji vyvíjelo už 

od konce války. Dále jihokorejská armáda využívala techniky ITF, které Choi, Nam 

Tae-hi a další instruktoři vyvíjeli řadu let. První ucelenou formu získaly techniky v 

Malajsii. Mezinárodní Taekwon-do federace čítala přes 30 národních asociací a v USA 

se Taekwon-do stávalo známější než karate. Dokonce Taekwon-do a jeho prvky cvičili 

takové hvězdy bojového umění jako Bruce Lee, Chuck Norris nebo Joohn Rhee, který 

je považován za Otce amerického Tae Kwon Do. 

Politická situace se v Jižní Koreji stále zhoršovala, tak Choi Hong Hi a Nam Tae-hi 

emigrovali do Kanady. Korejské vládě se nepodařilo slavného generála přesvědčit 

k návratu, a tak se jihokorejská vláda rozhodla založit svoji vlastní Tae Kwon Do 

federaci. 

 Političtí vůdci a mistři bojových umění v zemi si Kima vybrali zejména proto, že 

věřili, že bude schopný vydělat či nějak jinak získat ohromné množství peněz pro jejich 

účely. Kim zabral devět hlavních tělocvičen bojových umění v Jižní Koreji a s jejich 

pomocí získával finanční prostředky pro svůj nejdůležitější cíl, kterým byla stavba 
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bojového chrámu Kukkiwonu. Dne 30.11. 1972 proběhlo otevření Kukkiwonu v Soulu. 

Kikkiwon je třípatrová monumentální stavba, která je představována jako Mekka 

světového taekwondo (Gillis, 2008).  

 

9.2  Vznik WTF a první závody v bojovém umění Tae Kwon Do  

 Ve dnech 25. - 27.5. 1973 se koná první mistrovství v taekwondu (pozdější 

WTF) v Soulu. Tohoto šampionátu se zhostilo 30 zemí. Dne 28.5. byla oficiálně 

založena Světová federace taekwondo (World Taekwondo Federation – WTF) 

přetransformováním KTA na přímý rozkaz prezidenta Pak Chung-hee jako reakce na 

Choiův odchod do exilu. Mnoha bojovým mistrům se změna nelíbila, ale neměli na 

výběr. Jelikož měl Choi Hong Hi název i techniky licencované, musela jihokorejská 

vláda vymyslet název co nejvíce podobný, stejně jako techniky a názvosloví. 

Prezidentem nově vzniklé WTF se stává náměstek prezidentské ochranky a zakladatel 

WTF Dr. Kim Un-yong. Jeho hlavním úkolem bylo dostat taekwondo WTF na 

olympijské hry, čemuž podřídil veškerou svoji činnost. Tento cíl se mu podařil a 

taekwondo WTF se později skutečně stalo olympijským sportem. Kvůli korupci a 

dalším skandálům spojeným s uplácením se Kim Un-yong musel vzdát postu prezidenta 

WTF a funkce místopředsedy mezinárodního olympijského výboru (Hybrant, Hulinský, 

2006; Krajčovič, 2004; Gillis, 2008; Lee, Česneková, 2005; URL 6; URL 14; URL 15; 

URL 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Nové logo Světové federace taekwondo (URL 26) 

 

 Původním záměrem Choie bylo uspořádat první misrovství světa v Taekwon-do 

ITF v jihokorejském Soulu. Ovšem tento záměr se konaným prvním mistrovstvím 

Světové federace taekwondo překazil. První mistrovství v Taekwon-do ITF se tedy 

konalo o rok později v roce 1974 v kanadském hlavním městě Montrealu. Toto první 
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mistrovství pomohli Choiovi uskutečnit mistr Nam Tae-hi a Dong-Ja Yang, který je 

jedním ze zakladatelů amerického taekwondo (Gillis, 2008; URL 13, URL 15; URL 

16). 
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10  Boj mezi ITF a WTF 

 Po vzniku WTF se světová federace taekwondo rozhodla Choie a ITF vymazat z 

historie. Hlavní armádní tělocvičnu Oh Do Kwan, kterou Choi založil přisoudili mistru 

Nam Tae-hi, který v ní byl hlavním instruktorem. Jak popularita ostatních mistrů sílila, 

vliv Choi Hong Hi značně slábl. Mistři Uhm Woon-kyu a Lee Chong-woo, kteří ze 

zasloužili o odchod Choie z KTA, pomohli se založením a vedením WTF. Dále tito 

mistři spolu s mistrem Hyun Jong-myungem vytvořili technické sestavy WTF, které se 

podobaly sestavám z karate a sestavám z ITF. Na příklad sestava Taegeuk Il Jang 

(WTF) využívá stejné údery a bloky jako první sestava Chon-Ji (ITF), která byla 

Choiem vytvořena na základě sestav z karate. Světová federace taekwondo ignorovala 

všech pět knih, které Choi napsal v letech 1959 – 1972 o Tae Kwon Do a vydává svou 

vlastní knihu o technikách – Taekwondo Textbook v roce 1975.  

Díky silnému nátlaku jihokorejská vláda přesvědčila mnoho instruktorů ITF, aby přešli 

k WTF a tímto krokem vláda pomáhala rozšiřovat svoje WTF. Kvůli tomuto nátlaku 

mnoho prvních pionýrů a instruktorů v sedmdesátých letech opustilo Choie a ITF. Kim 

Un-yong se všemožně snažil WTF co nejvíce rozšiřovat a v roce 1974 už jihokorejské 

WTF vlastnilo stovky tělocvičen. 

Další nepříjemnou ztrátou pro generála Choie bylo, že Amatérská atletická unie v USA 

přijala jako svého člena organizace WTF avšak ITF nikoliv a v roce 1975 Hlavní 

asociace mezinárodních sportovních federací (GAISF) začala upřednostňovat WTF před 

ITF. Členstvím GAISF udělal Kim Un-yong důležitý krok k účasti WTF na 

olympijských hrách. Na jednom ze setkání GAISF, WTF porazilo ITF a japonská 

bojová umění a účasti na olympijských hrách se velmi přiblížilo. 

Narušováním činnosti ITF se Choi a celé ITF dostalo do finančních potíží, kterými 

chtěla jihokorejská vláda Choiovo ITF nadobro zničit (Gillis, 2008; URL 16). 

 

10.1  Vznik Celoevropské federace taekwondo (AETF) a Evropské 

taekwondo unie (ETU) 

 Od roku 1973 do roku 1980 představil Choi a jeho demonstrační týmy Taekwon-

do ITF ve 23 zemích Evropy, Středním Východě, Africe a Dálném východě. Dále bylo 

ITF představeno na Jamajce, v Curacau, v Kostarice, v Kolumbii, ve Venazuele a na 
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Surinamu. S 5. demonstračním týmem zavítal do Švédska, Polska, Maďarska a 

Jugoslávie a se 6. demonstračním týmem ukázal techniky taekwondo v Argentině. 

Mimo jiné v těchto letech navštívil také Řecko, Malajsii, Pákistán, Keňu, Jižní Afriku, 

Dánsko, Západní Německo, Francii a Grónsko.  

V demonstračních týmech byli tito mistři Kon Yong-il, Park Joong Soo, Rhee Ki Ha, 

Park Sun-tae, Choi  Chang-keun, Kim Jong-chan, Park Jung-tae, Liong Wai-meng, Lee 

Jong-moo, Chung Kwang-duk, Kim Suk-jun a Michael Cormack. Někteří z těchto 

mistrů doprovázeli Choie i na jeho soukromých cestách po světě kvůli seminářům a 

dalšímů rozšiřování ITF. 

 Roku 1976 se v Amsterdramu uskutečnilo 1. mistrovství Evropy v Taekwon-do 

ITF a o dva roky později (1979) byla v Oslu založena Celoevropská federace 

taekwondo (AETF). V roce 1977 během schůzky v Tokiu veřejně napadl jihokorejského 

prezidenta Park Jung-heeo, který využíval taekwondo pro své politcké cíle. 

 Stejně jako u ITF se i u WTF konalo 1. mistrovství Evropy v Taekwondu WTF v 

Barceloně v roce 1976 a tentýž rok vzniká Evropská taekwondo unie (ETU). V roce 

1978 se uskutečnilo 1. mistrovství Panameriky v Mexico City a v roce 1979 se konalo 

1. mistrovství Afriky v Pobřeží slonoviny (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008; Česká 

Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; URL 13; Hybrant, Hulinský, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Severokorejští taekwondisté (URL 27) 
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10.2  Taekwon-Do ITF míří do Severní Koreje 

 V roce 1977 problémy, které Choiovi způsobovala jihokorejská vláda a WTF 

nakonec Choie donutili obrátit se na svého dlouholetého nepřítele, Severní Koreu. S její 

pomocí se chtěl vyrovnat jihokorejskému WTF v čele s Kim Un-yongem a opět 

rozšiřovat Taekwon-do ITF po celém světě. Dalším důvodem byla i finanční podpora, 

která by Choiovi pomohla vydat dlouho očekávanou patnácti dílnou encyklopedii 

Taekwon-do, na které pracoval. 

Jeho úmyslem bylo se s nejlepšími instruktory vydat do Severní Koreje a vycvičit další 

instruktory, kteří by pomohli rozšiřovat po světě ITF. Někteří Choie chápaly, ale většina 

mistrů si myslela, že se Choi Hong Hi zbláznil a tvrdě s ním nesouhlasili. Stále totiž 

trvalo nepřátelství mezi Severní a Jižní Koreou, proto se mistři snažili Choie od této 

myšlenky oprostit, ovšem marně. Již dříve někteří mistři Choie opustili, protože s ním 

nemohli vyjít, teď ho opouští, protože cítí z jeho strany zradu.  

Prvním mistrem, kterého Choi oslovil, byl Kong Young-il, který byl jedním z prvních 

instruktorů v USA, trénoval vojáky během Vietnamské války a s Choiem procestoval 

kvůli šíření ITF 127 zemí. Kong poprvé ve svém životě Choiovi nevyhověl a přestal s 

ním mluvit dlouhé roky. Připojit se k Choiovi odmítl i jeho nejbližší spolupracovník a 

přítel mistr Nam Tae-hi. Bojoval proti severokorejcům v korejské válce, trénoval 

vietnamské vojáky proti komunistickým severovietnamcům a teď by se měl k Choiovi 

připojit na cestě do Severní Koreje. Od Choie to byla zrada a do konce života s ním 

nepromluvil. I mistr Park Choong Soo odmítl a s Choiem se přestal na dlouhých dvacet 

let stýkat. 

  V roce 1979 se Choi Hong Hi a patnáct jeho žáků včetně jeho syna Choi Jung-

hwi vydali na cestu do Korejské lidově demokratické republiky. V historii to bylo 

poprvé, kdy bylo bojové umění Taekwon-do ITF představeno na území Severní Koreje. 

Ve svém kanadském domě Choi 6 měsíců vyučoval svého žáka Park Jung-tae, který se 

v roce 1981 vydal do Severní Koreji, aby zde vedl první kurs taekwonda a vychoval 

nové instruktory. Extrémně náročný sedmiměsíční kurz dokončilo z původních šedesáti 

lidí čtyřicet. Z těchto čtyřiceti lidí získalo třicet lidí titul instruktor (4. dan). Další rok 

proběhl 2. kurz a poté třetí. Další výcvikové kurzy již vedli korejští žáci 1. a 2. kurzu. 

Bojové umění Taekwon-Do ITF se v KLDR stalo oficiálním sportem a severokorejské 

taekwondo patří mezi světovou špičku (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008; Česká 

Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; Gillis, 2008; URL 4; URL 13; URL 16). 
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10.2.1  Park Junk-tae 

Park Junk-tae stejně jako Choi Hong Hi byl i on v jihokorejské armádě. Po 

emigraci do Kanady v roce 1970, se stal blízkým spolupracovníkem Choie a klíčovým 

mužem v ITF. V roce 1981 se vydal do Severní Koreje, aby vycvičil pro ITF nové 

instruktory. Po těchto kursech byl nazýván „učitelem Taekwon-do“. Parkovi dovednosti 

byly excelentní, dokazoval to i přeskakováním aut. V roce 1990 odchází z ITF a zakládá 

GTF (Gillis, 2008; URL 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Mistr Park Junk-tae při přeskoku motocyklisty (URL 28) 

 

10.3  Tae Kwon Do a Olympijské hry 

 Dne 17. července 1980 International Olympic Comittee (IOC) uznala 

Taekwondo WTF olympijským sportem. 

Na začátku roku 1981 se uskutečnilo 1. mistrovství pacifické oblasti v Taekwon-do ITF 

a dále Choi Hong Hi pomáhal formovat Jihopacifickou a Australskou federaci 

Taekwondo-ITF. 

V říjnu roku 1981 uspořádal Choi seminář v KLDR pro zakládající členy taekwondo. A 

o měsíc později představil tým složený z instruktorů ze Severní i Jižní Koreji na 

mítinku, konaném ve Vídni, který se nazýval Křesťanští vůdci Severní a zámořské 

Koreje (Hybrant, Hulinský, 2006; Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; URL 13). 

  Na konci tohoto roku Choi a představitelé ITF požádali o zařazení Taekwon-do 

ITF mezi olympijské sporty. O dva roky později v roce 1983 obdržel Choi od 

Mezinárodního olympijského výboru, ve kterém A. Samarách žádá, aby ITF splynulo 
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s WTF pod jednu organizaci. Schůzka mezi ITF a WTF se uskutečnila v roce 1985, 

ovšem dopadla bez výsledku. 

 V roce 1982 Choi Hong Hi pomáhá založit Severoamerickou federaci Taekwon-

do v Torontu a také s mistry Han Sam Sooem a Park Jung Taekem navštívil Grónsko, 

Spojené království, Západní Německo, Rakousko, Dánsko, Polsko, Maďarsko, 

Jugoslávii, Finsko a také Československou republiku. V roce 1983 Choi Hong Hi 

poprvé vydává patnácti dílnou encyklopedii Taekwondo. V encyklopedii jsou obsažené 

veškeré informace o taekwondu. 

 V tomto roce bylo Taekwondo WTF přijato jako oficiální sportovní disciplína 

Panamerických her. Roku 1986 se pořádal 1. Světový pohár v USA a také se 

uskutečnilo 1. univerzitní mistrovství světa (FISU) v USA v Taekwondu WTF. 

 Taekwondo WTF bylo zařazeno jako ukázkový sport na 24. olympijských hrách 

v roce 1988 v Soulu a následně i na 25. olympijských hrách v roce 1992 v Barceloně. 

Oficiálním sportem bylo Taekwondo WTF uznáno na 103. zasedání MOC v Paříži 4. 9. 

1994.  

 V roce 2000 na 27. olympijských hrách v Sydney se Taekwondo WTF poprvé 

představilo jako oficiální olympijský sport (Hybrant, Hulinský, 2006; Český svaz 

Taekwon-Do ITF, 2008; Česká Taekwon-Do ITF Asociace, 2002; URL 6; URL 13; URL 

17).  

 

10.4  Tae Kwon Do v České republice 

 „Poprvé se taekwondo WTF objevilo v Čechách až na konci 90. let, kdy korejský 

mistr Park Soon Nam, držitel technického stupně 8. Dan (v současnosti již 9. dan), v 

současné době viceprezident WTF, předvedl v Třeboni ukázku taekwondo WTF. 

Následně založil pan Jan Malchárek první pražský oddíl“ (Pavelka, Stich, 2012). 

 Taekwon-do ITF se v České republice začalo cvičit již v roce 1987. V tomto 

roce pan Miroslav Galbač a Petr Vácha zakládají za podpory jugoslávských mistrů 

první český oddíl TJ Pedagog. Nejprve se tedy začalo cvičit v Jižních Čechách, ale na 

podzim tohoto roku přijíždí do Prahy korejský instruktor Hwang Ho Yong (5. dan), aby 

pomáhal rozšířit ITF v České republice (Pavelka, Stich, 2012).  
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11  Vznik GTF a úmrtí otce Taekwon-do Choi Hong Hi 

 Roku 1990 se Choi Hong Hi názorově rozchází s mistrem Park Junk-taem, který 

byl jedním z nejbližších Choivův spolupracovníků. Park poté zakládá Globální federaci 

Taekwon-do (GTF) a stává se jejím prezidentem. Právě v době, kdy se vážně mluvilo o 

návratu mistra Parka k Choiovi, Park umírá 11.4. 2002 na rakovinu. 

 Během svých cest po světě Choi Hong Hi také několikrát navštívil Českou 

republiku. Nejprve ji navštívil v roce 1982, poté v letech 1994 a 1998 na FTVS UK 

v Praze. Naposledy prezident ITF navštívil Českou republiku v roce 1999 v Třeboni. Při 

všech návštěvách u nás vedl třídenní mezinárodní technické semináře. 

 V roce 1999 Mezinárodní výbor bojových umění a her (IMGC) jmenuje Choie 

do funkce prezidenta této federace. V této federaci je sdružena většina bojových umění, 

her a sportu a každé dva roku pořádá světové hry bojových umění. Tyto světové hry 

jsou obdobou olympijských her (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008; URL 14; URL 17). 

  

 Dne 15. června 2002 umírá Choi Hong-hi ve svých 84 letech a prohrává svůj 

boj s rakovinou. Pochován je v Pchjongjangu v Severní Koreji. 

Ještě několik měsíců před svou smrtí Choi vedl „poslední“ mezinárodní seminář, na 

kterém všem účastníkům připomínal, že se celý svět dobře naučil techniky taekwondo, 

ale většina stále nepochopila morální stránku taekwondo. Morální stránku Choi Hong 

Hi shrnul do slibu a pěti zásad, kterými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, 

sebeovládání a nezdolný duch (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008; URL 14; URL 15). 
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Obrázek 22: Generál i ve velmi pokročilém věku dokazuje svoji skvělou kondici (URL 

12) 

 

 Dnes se bojové umění Taekwon-do vyučuje již ve 145 zemích a patří mezi jedno 

z nejpopulárnějších umění sebeobrany na světě. Po Choiovi smrti se ITF tříští na 3 

různé organizace obsahující v názvu zkratku ITF.  

 Prvně se odtrhl už ke konci Choiova života jeho syn Choi Jung Hwa. Po 

nedorozumění a názorovém rozkolu se svým otcem Choi Jung Hwa odchází a zakládá 

svojí ITF, ve které se stává jejím prezidentem (u nás – Česká Taekwon-do ITF 

Acociace). Mistři z celého světa už očekávali mladého Choie ve funkci prezidenta ITF, 

to ale zakladatele ITF velmi překvapilo.  

 Choi Hong Hi si nepřál, aby se jeho syn stal hlavou ITF, a tak krátce před svou 

smrtí zvolil za svého nástupce severokorejského člena olympijského výboru Chang 

Unga a ten se po jeho smrti stává prezidentem Mezinárodní federace Taekwon-do (u nás 

- Český svaz Taekwon-do ITF). To, že se měl Chang Ung stát prezidentem ITF bylo 

poslední přání, které si zakladatel ITF přál. Poté Park Joong Soo, který byl s generálem 

Choi Hong Hi do poslední chvíle, slyšel tyto slova: „Jsem nejšťastnější muž na světě, 

jsem nejšťastnější muž na světě“. 

 Některým členům ITF se toto zvolení nelíbilo, a tak na 14. kongresu ITF v roce 

2003 byl prezidentem ITF zvolen mistr Tran Trieu Quan (u nás – Česká národní unie 

Taekwon-do ITF). 



65 

 Celá Mezinárodní federace Taekwon-do se tak rozdělila do těchto tří organizací, 

které si samy nezávisle pořádají vlastní soutěže (Český svaz Taekwon-Do ITF, 2008; 

Gillis, 2008; URL 15; URL 17; URL 25) . 

 

 Taekwondo WTF zůstává i díky své účasti na Olympijských hrách jednotné (u 

nás – Česká Taekwondo federace). V současné době se Taekwondo praktikuje v 205 

zemích a patří mezi nejpopulárnější bojové sporty na světě (URL 29). 
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12  Vývoj Tae Kwon Do 

 

 Bojové umění Tae Kwon Do vděčí za svou existenci především svému 

zakladateli Choi Hong Hi a hlavnímu instruktorovi Nam Tae-hi. Zásluhu na tomto 

bojovém umění měli i další lidé, ale tyto dvě postavy jsou ve vzniku Tae Kwon Do 

nejpodstatnější. 

 Tae Kwon Do se zrodilo v jihokorejském armádním prostředí, a proto bylo toto 

bojové umění využíváno zejména příslušníky jihokorejských jednotek. Před vznikem 

tohoto bojového umění jeho zakladatelé, Choi Hong-hi a Nam Tae-hi, praktikovali 

japonské bojové umění Karate. Choi Hong-hi ve svém mládí ještě pěstoval starodávné 

korejské bojové umění Taekkyon. Po konci druhé světové války chtěl Choi Hong-hi 

založit nové bojové umění, které by bylo technikami nadřazeno karate a současně by se 

stalo korejským národním bojovým uměním. 

Tento záměr se mu daří uskutečnit a 11. dubna 1955 dostává praktikované bojové 

umění název Tae Kwon Do. Toto bojové umění bylo v armádě rozvíjeno a pěstováno od  

roku 1946. Vojáci se učili bojové techniky, které vycházeli z Taekkyonu, Karate a 

budoucího Tae Kwon Do. Tyto bojové výcviky měly zejména za úkol zlepšit 

bojeschopnost, odvahu, fyzickou a psychickou stránku vojáků. Toto bojové umění se 

stalo natolik účinné, že jeden úder či kop dokázal usmrtit protivníka. 

Nejvíce se Tae Kwon Do proslavilo jako nekompromisní válečnické umění během 

válečného konfliktu ve Vietnamu (1955 – 1975), kde Nam Tae-hi spolu s korejskými 

instruktory učili bojové techniky Tae Kwon Do, které jihovietnamští vojáci používali v 

reálném boji na život a na smrt. Během této války jihokorejská vláda poskytla Jižnímu 

Vietnamu 647 taekwondistů a zhruba na 300 000 vojáků. Vyučované korejské bojové 

umění bylo pro jihovietnamskou armádu velmi důležité. Dokonce vůdci Viet Congu 

radili svým vojákům, aby raději předešli bojovému střetnutí s korejskými vojáky. 

Tvrdým a nekompromisním vojenským tréninkem se Tae Kwon Do stalo smrtelnou 

zbraní. Díky válce ve Vietnamu se korejské bojové umění rozšířilo i do USA. 

 Dne 22. března 1966 vzniká Mezinárodní federace Taekwon-do s prezidentem 

Choi Hong Hi. Taekwon-do se rozšiřuje zejména kvůli exhibičním cestám korejského 

demonstračního týmu a seminářům, kterými se Choi snažil v zemích pomáhat růstu ITF. 

Se vznikem Světové federace Taekwondo 28. května 1973 se z válečnického bojového 

umění stává bojové umění, ve kterém se začíná soutěžit na různých šampionátech. První 
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mistrovství světa ve WTF bylo v roce 1973 v Soulu a první mistrovství světa v ITF bylo 

o rok později v roce 1974 v Montrealu. 

Ze začátku jsou pravidla jednodušší a zápasy brutálnější, výjimečně došlo i k smrti 

soupeře. Se vznikem prvních mistrovství světa u obou federací se klade hlavní důraz na 

bezpečí závodníků a fair play. 

 Taekwondo WTF se je bráno především jako bojový sport, ve kterém se 

soutěžilo zejména v plno-kontaktním zápase (kyorugi) využívajíc zejména techniky 

nohou. V dnešní době se soutěží i v technických sestavách (poomse), ovšem v daleko 

menším měřítku než v zápase. Plno-kontakntí zápas ve stylu WTF se stal populární 

zejména díky účasti na olympijských hrách.  

 Taekwon-do ITF je bojové umění, které má také svoji sportovní stránku, ale 

důležitější než sportovní výkon je výchova lepšího člověka. Tuto myšlenku podpořil 

zakladatel Tae Kwon Do a prezident ITF Choi Hong-hi slibem a zásadami Taekwon-do 

a především morální kulturou Taekwon-do. Celkově je v ITF kladen velký důraz na 

etiketu a výchovu lepšího člověka.  

V ITF se soutěží v pěti disciplínách, kterými jsou: technické sestavy (tul), zápas 

(matsogi), speciální přerážecí techniky (t-ki), silové přerážecí techniky (wirok) a 

sebeobrana (hosin sool). Zápas v ITF není plno-kontaktní, ale spíše se jedná o zápas s 

lehkým kontaktem. Na prvních závodech dokonce k žádnému kontaktu nedocházelo a 

technika se měla zastavovat 1 cm před soupeřem. V dnešní době se jedná o zápas, ve 

kterém je velmi důležité umět kontrolovat svoji techniku a sílu. V dnešní době už nejde 

o lehký kontakt. Údery a kopy jsou vedené silou, kterou není smyslem soupeře 

knokautovat nýbrž soupeře tzv. nabodovat.  

 

 Z armádního válečného umění se tedy postupně vyvinulo bojové umění a bojový 

sport, který je v dnešní době velmi populární. Z bojového umění Tae Kwon Do se 

vyvinulo bojové umění sebeobrany a bojový sport, ve kterém závodníci nosí chrániče a 

dodržují pravidla soutěžního sportu a fair play. 
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13  Závěr 

 Snahou této práce bylo zmapovat a přehledně zpracovat historii bojového umění 

Tae Kwon Do. Informace byly sbírány z tištěných materiálů, kterých nebylo mnoho a 

zejména z elektronických zdrojů. 

 

 Nejprve jsou v práci stručně představeny počátky vzniku bojových umění. Tyto 

počátky zde byly zahrnuty za účelem čtenáře této práce blíže seznámit se světem 

bojových umění. Po tomto stručném úvodu jsou čtenáři představeny bojová umění 

v Koreji. V této kapitole bylo cílem co nejpřesněji popsat vývoj bojových umění na 

korejském poloostrově a zároveň hledat zmínky o prapočátku taekwondo. Této kapitole 

je věnovaná značná část práce, protože Taekwon-do je s historií Koreje značně spojeno. 

Při psaní této kapitoly byla využívána zejména česká literatura za přispěním několika 

cizojazyčných elektronických zdrojů. 

 Hlavním obsahem práce je historie taekwonda a životopis generála Choi Hong-

hi, který je považován za zakladatele tohoto korejského bojového umění.  Jelikož 

v České republice není žádná česky psaná publikace, která by se zaobírala touto 

problematikou, byly v této práci informace čerpány zejména z interních tištěných 

pramenů  Českého svazu Taekwon-Do ITF a České Taekwon-Do ITF Asociace. Pro 

úplné popsání této kapitoly bylo zapotřebí čerpat i ze zdrojů Světové federace 

Taekwondo. Obtíž byla v tom, že tato organizace se historií tohoto bojového umění 

příliš nezabývá. Stručně jsou popsány prvopočátky korejských bojových umění, poté 

vznik WTF a účast taekwonda na olympijských hrách. O Choi Hong-hi a počátku 

taekwonda nejsou popsané téměř žádné zmínky, což je velká škoda. Při bližším pohledu 

na toto taekwondo je patrné, že je zaměřeno zejména na svoji sportovní oblast. Velmi 

významným pomocníkem při sepisování této práce byla kanadská kníha, která se věnuje 

počátkům taekwondo a rozebírá klíčové údálosti tohoto bojového umění.  

 V závěrečné části práci je stručně představen vývoj taekwondo od jeho vzniku 

v jihokorejské armádě až po novodobé soutěžní klání v disciplínách obou federací. 

Smyslem této kapitoly bylo ukázat, že toto bojové umění, ve kterém se závodí dříve 

bylo nekompromisním bojovým umněním využívaným ve válečných konfliktech. 

  

I když bylo snahou toto téma co nejlépe popsat a vystihnout, pořád zde zůstavají 

jisté okamžiky a události, které se nikdy nevysvětlí. Pokud bychom chtěli celou historii 
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a vývoj taekwonda pochopit, museli bychom v té době žít a u těchto událostí být. 

Doposud bylo psáno zejména o historii a vývoji Taekwon-do v České republice, ale 

nejsou zatím žádné informace, že by se někdo pokusil psát o celkové historii v vývoji 

Tae Kwon Do.  

Cílem této práce bylo pomoci odborné i lajcké veřejnosti v lepší orientaci v tomto 

korejském národním bojovým umění. Pokud někomu tato práce pomůže odstranit či 

poupravit dříve zavedené předsudky o tomto bojovém umění, bude cíl této práce 

naplněn. 

Původním záměrem bylo v práci popsat a vysvětlit rozdíly mezi ITF a WTF 

organizacemi, ale z důvodu značné obsáhlosti se tato práce zabývá pouze historií a 

vývojem. Na tuto práci bude navazovat diplomová práce, která se bude soustředit 

zejména na soutěžní disciplíny, filozofii a korejskou terminologii obou hlavních 

federací taekwondo. Dohromady by obě práce měli tvořit ucelný a komplexní projekt 

zabývající se bojovým uměním Tae Kwon Do. 
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