
Zbraně ninjů 

ASHIKO 

 

Ashiko byly ostré železné drápy, které se nosily upevněny na chodidlech. Pomáhali ninjovi 

rychleji šplhat a efektivněji zvládat mise. Nesloužily však jen jako šplhací pomůcka, ale byly 

použitelné i v boji na zasazení smrtelného kopu. 

SHUKO 

 

Shuko byla, podobně jako ASHIKO šplhací pomůcka, ale připevňovala se na ruce. Rovněž se 

dala použít i jako zbraň. 

BO 
Hůl byla pro ninji jedna z nejdůležitějších zbraní. Byla dlouhá asi 6 stop (cca 180 cm). 

Vyrobena byla z tvrdého dřeva nebo bambusu a byla dutá. Výhodou duté hole bylo to, že se 

dovnitř dal ukrýt např. řetěz, a při boji se mohla rychle vybrat a použít jako zbraň. Nebo se do 

dutého konce takové hole vložila otrávená šipka nebo malý nůž, tak při rychlém švihnutí holí 

vyletěla a zasáhla nepřipraveného protivníka.

 
BOKKEN 
Dřevěný meč, který se používal na trénování šermu. Když mladý ninja začínal pracovat  

s mečem, základní pohyby se učil s bokkenem. Bokken mohl být také efektivně využit  

i v přímém boji, neboť byl vyroben ze silného a tvrdého dřeva. Mnozí ninjové dokonce 

bokken upřednostňovali před klasickým mečem. Důvod byl ten, že bokken byl lehčí, lépe se 

přenášel a nezpůsoboval riziko pořezání se. Kromě toho se dal snadno zamaskovat barvením, 

a když se efektivně použil, dokázal lámat kosti a poškozovat vnitřní orgány. 

 
FUKIYA 

Foukačka byla u ninjů velmi oblíbená pro svoji univerzálnost. Používala se na „vystřelování“ 

šipek (většinou otrávených) na nepřátele z určité vzdálenosti. Jelikož to byla velmi tichá 

zbraň, neprozradila ninjů úkryt. Kromě toho se dala použít jako dýchací trubice, kdy byl ninja 

pod vodou. Byla vyrobena z bambusu, takže ji v třtině nebylo vidět. Takto umožňovala 

ninjovi být pod vodou i několik hodin, pokud bylo třeba. 

  



HANBO 

Hůl podobná jako BO ale kratší (3 stopy = cca 90 cm). Dala se použít jako bokken a taktéž se 

do ní daly ukrýt nějaké věci (např. Čepel meče nebo řetěz). 

 

HOKO 

Tato zbraň vypadala jako SAI (trojzubec) připevněn na JO (krátkou hůl). Většinou byla 

vyrobena z bambusu a byla to velmi dobrá obranná, ale i útočná zbraň. Používala se na bodání 

a existovalo více variant této zbraně. 

 
CHIGIRIKI 

Byla to asi 2 stopy (cca 60 cm) dlouhá hůl, ke které byla řetězem připevněna koule s ostny 

nebo hřebíky. Tato zbraň byla také známá jako „japonská ranní hvězda“. 

 

JO 

 

Středně dlouhá hůl (asi 4 stopy = cca 120 cm). 

Velmi efektivní útočná i obranná zbraň. 

JUTTE 

 

Byla to kovová vidlice, která sloužila k zachycení protivníkova meče a jeho následné 

odzbrojení.  



KAKUTE 

 
Byly to prsteny, které nosili kunoichi (ninja-ženy) a byly nasáklé jedem. Vyráběly se z kovu  

a kombinovaly s dřevem. Ninja s ním mohl uškrtit nepřítele přiložením ruky s prstenem  

na jeho krk. Tento způsob byl mnohem čistší než použití meče, a bylo obtížné zjistit, jak oběť 

zemřela. 

KAMA 

 
Kama byla základem kusari-gama. Historicky tato zbraň vznikla ze srpu na rýži nebo obilí. 

Bylo to vlastně něco jako srp a obvykle se používal v párech. Ninjové s nimi dokázali 

provádět různé kruhové pohyby av kombinaci s nečekaným vymrštěním vpřed způsobovaly 

katastrofální poranění. Čepel kamy byla dlouhá asi 11-12 palců (cca 30 cm) a rukojeť byla 

trochu delší. Originální srpy mají delší čepel a kratší rukojeť. 

Dnes se krátký kosák jako nástroj denní potřeby používá v různých formách všude na světě, i 

na Slovensku.Na světových exhibicích bojových umění je ze zbraní kama asi nejpoužívanější 

(spolu s nunchaku). Na Okinawě můžeme tuto párů zbraň najít ve třech základních 

provedeních: Klasický srp (kama), srp se šňůrkou na konci rukojeti (na uvázání kolem 

zápěstí) a kama s chrániči prstů - zpravidla to býval boxer (Tekke) připevněný k ručce. 

Další modifikací byla Kusarigama - kosák s řetězem na jejímž konci bylo závaží, případně 

ostrý nůž. Ručka kamy je dlouhá asi 30 cm, čepel má 15 cm. Kama byla používána  

i v Japonsku. Mistry v zacházení s kusarigamou byly adepti ninjujtsu. Kama je komplexní 

zbraň, která využívá obrovskou škálu technik. Mezi nejpoužívanější patří: sekání na všechny 

úseky těla, včetně končetin, řezání, bodání špičkou zbraně, případně koncem držadla, páčení, 

držení, blokování dřevěnou i kovovou částí zbraně. 

  



KYOKETSU-SHOGE 

 

Byl to nůž, spojený pomocí provazu ze ženských nebo koňských žíní (případně řetězem)  

s kroužkem. Nůž se používal buď zblízka, nebo se s ním točilo držením za kroužek. 

MANRIKI-GUSARI (Známý jako škrtící řetěz) 

 

Byl to řetěz, obvykle 3 stopy (cca 90 cm) dlouhý, který měl na obou koncích závaží. Byl 

vyvinut pro sebeobranu, ale v rukou ninji to byla hrozná útočná zbraň. Byl malý a dal se 

snadno ukrýt v dlani nebo v šerpě. Když držel v ruce jeden konec řetězu, mohl se jím ohánět  

a používat jej jako bič. Ze závažím na konci řetězu tak mohl protivníkovi způsobit těžká 

zranění. 

NAGINATA 
Tuto japonskou halapartnu často používali Soheil (bojovní mniši). Ale i v rukách ninji to byla 

velmi nebezpečná zbraň. Mohla způsobit až 6 palců (cca 15 cm) dlouhou tržnou ránu. 

 
 

NEKO-TE 

 
Tuto zbraň, známou také jako „kočičí drápy“, nejčastěji používali kunoichi (ninja-ženy). Byly 

to silné železné drápy, připevněné na kožených pásech, které se natahovaly na prsty. Také 

byly často namočené do jedu. Nejoblíbenějším cílem útoku byly oči. 

  



NINJA-TO (WAKIZASHI) 

Ninjovský meč byl jiný než klasický samurajský. Dlouhý meč, který používali samurajové, 

byl vyroben z vysoce kvalitní uhlíkové oceli. Vyráběl se ručně pro každého samuraje zvlášť. 

Byl takový ostrý, že bez problémů dokázal přeseknout člověka napůl, a to dokonce i když měl 

na sobě brnění. Jeho délka byla asi 26 - 37 palců (cca 65-93 cm). Ninjovský meč byl 

podstatně kratší - pouze 24 palců (cca 60 cm) a mnohem horší kvality. Důvodem horší kvality 

byl způsob používání meče. Samurajové svými meči většinou sekali a usekávali protivníkovi 

údy, zatímco ninjové používali dříve bodavé pohyby. Na efektivnější využití čepele 

ninjovského meče bylo nutné provést řezavý pohyb pilky, když se čepel zabořila do 

protivníkova masa ... Dalším důvodem horší kvality mečů bylo to, že ninjové žili převážně v 

horách, a byly to převážně zločinci. Proto si nemohli dovolit najmout kováře - experta na 

meče, jako samurajové. A jejich vlastní kováři neměli přístup k zdrojům, aby věděli, jak 

ukovat takovéto kvalitní meče. Když ninja porazil samuraje, tak si prostě vzal jeho meč, 

protože byl kvalitnější. I přes slabou kvalitu, měl ninjovský meč své výhody. Například 

pouzdro bylo o 3-4 palce (cca 7,5-10 cm) delší než meč, takže se v něm daly ukrýt různé malé 

zbraně jako např. hřebíky, trny nebo malé dávky jedu. Jelikož byl meč krátký, mohl se 

zapíchnout do země u nějaké zdi, a použít jej jako stupínek na přelezení stěny. Ninja mohl 

svůj meč použít i jako kladivo. Jelikož čepel nebyla velmi ostrá, mohl meč uchopit za čepel  

a s ručkou bouchat. A konečně, když odstranil konec pouzdra, mohl ho použít jako dýchací 

trubici. 

 
  



NUNCHAKU 

 
I přestože to nebyla primární zbraň ninjů, používali ji, protože se dala použít v různých 

situacích. Kromě toho, že se daly snadno přenášet, posloužily velmi dobře na obranu proti 

většině zbraní, od hole až po meč. Zachycením čepele meče řetězem mezi dvěma hůlkami, 

mohl ninja rychle odzbrojit útočníka. No nebyla to jen dobrá obranná zbraň, ale dala se 

efektivně využít i na útok. 

ONO 

 

Bojová sekera, která se používala na rozbíjení hradních bran, sražení protivníka z koně, nebo 

na úplné zničení kohokoli, kdo se pokoušel bojovat menší zbraní. Byla dlouhá asi 4 stopy (cca 

120 cm) a měla těžkou a nadměrně velkou ocelovou čepel. Váha této zbraně vyžadovala  

od uživatele velkou zručnost při boji.  



SANSETSUKON - trojitý cep  

Čínský San ťie kun, je trojitá hůl, respektive trojité nunchaku. Podle legendy vznikla zbraň 

přímo v Šaolinském chrámu kolem roku 600 n.l., jiné zdroje uvádějí datum vzniku až v roce 

960 n.l. v období dynastie Song. Armádnímu generálovi Jun Hong Yahovi, expertovi na hůl 

se hůl v boji zlomila a on ji spojil řetězem. Později spojil tři hole, čímž vznikl sansetsukon. 

Tato zbraň byla nasazována do armády, kde byla používána na obranu vůči oštěpům a jiným 

dlouhým zbraním. Na Okinawu přinesl trojitou hůl mistr Matayoshi Shinko (1888-1947), 

který se naučil zacházet s touto zbraní během své druhé návštěvy Číny na začátku 20. století. 

Velkou výhodou bylo to, že sansutsukon dokázal udeřit „za roh“, čili dokázal trefit protivníka 

ukrývající se za štít a při rotačních technikách se generovala obrovská síla, přičemž se mohla 

měnit délka zbraně.Verzí zbraně je více, většinou se liší délkou (od 1m do 2,5 m). Ramena 

jsou stejně dlouhé, ale existují i verze ramen různých délek. Materiál bývá zpravidla stejný - 

pevný bílý dub, pružnější bambus nebo ratan, přičemž se dají koupit tyto zbraně také z plastu, 

nebo hliníku. Spojení je podobné jako na nunchaku, řetězem nebo provazem. Existuje také 

Jonsetsukon, čtyři tyče spojené řetězem. Mohou být stejně dlouhé, jakož i délkově rozdílné  

a mohou mít na koncích upevněné železné hroty. Sansetsukon využívá techniky párových, ale 

i jednoručních zbraní, nejblíže má k tanbo, nunchaku a bo. Podobně jako nunchaku, i 

sansetsukon je v několika zemích díky své účinnosti zakázán. 

 

SAI 

 

Klasický trojzubec, který se používal také jako Jutta zachycování a lámání mečů, a také jako 

čepel YARI. 

  



SHOBO 

 

 

Byla to malá zbraň, kterou se zasahovali citlivá místa na těle (body Chacras). Byl to vlastně 

malý kroužek spojený s dřevěnou paličkou (ostrou nebo tupou), který se navlékl na prostřední 

prst. 

 

SHURIKEN 

 

Tato zbraň byla s oblibou používána hlavně ve filmech a příbězích o ninjech. Byl to vlastně 

obyčejný tenký kus plechu se zaostřením na konci (většinou ve tvaru hvězdy). Shuriken  

ve skutečnosti nebyl navrhovaný jako smrtící zbraň. Většinou se používal k zastrašení  

a zpomalení pronásledovatele, když byl ninja na útěku. Když prchající ninja začal  

po pronásledujících samurajích či vojácích házet shurikeny, tak si dvakrát rozmysleli, zda 

budou pokračovat v pronásledování. I přestože shuriken nebyl určen k zabíjení, ponořením 

jeho hrotů do jedu se z něj stala smrtící zbraň. Bylo to sice efektivní, ale mohlo se stát, že se 

ninja náhodou pořezal při rozhazování shurikenů kolem sebe, a tak se sám otrávil.  

  



TETSU-BISHI 

 
Byly to malé kovové zbraně tvarovány tak, aby jeden ostrý výčnělek byl vždy nahoře. 

Používaly se k vyvolání zmatku při útěku. Když byl ninja pronásledován, mohl Tetsu-bish 

rozhazovat za sebou a zpomalit tak pronásledovatele. Pokud někdo nešťastnou náhodou šlápl 

na takový ocelový trn, nemohl pokračovat v pronásledování. Také se mohli ponořovat do jedu 

a házet jako shurikeny. 

ŠIPKY 

Ninja používal jedovaté šipky různými způsoby, v závislosti na situaci. Nebylo neobvyklé, že 

je nosil v ústech a tak je mohl leckdy fouknout nepříteli do tváře. Pokud potřeboval někoho 

zabít v tichosti, mohl mu jednoduše zapíchnout šipku do těla, a zmizet beze stopy. Na větší 

vzdálenost se šipky vystřelovali FUKIYOU. Kunoichi (ninja-ženy) mohli šipky ukrýt ve 

svých vlasech. 

 

TANTO 

 
 

Nůž byl velmi důležitou zbraní v ninjově arzenálu. Nebyl sice vyroben z vysoce kvalitní oceli 

jako samurajský meč, ale ninja ho dokázal použít jako multifunkční nástroj. Používal ho na 

vypáčení dveří, na vyhloubení jámy nebo malé příkopy, případně jej mohl házet jako 

shuriken. No a samozřejmě ho používal i k zneškodnění protivníka. 

  



TESSEN - vějíř 

 

Byl to rozkládací vějíř se železným rámem. Když byl složen, sloužil na bití nepřátel. Měl také 

mnoho variant. Jeden z nich měl ostré konce rámu, kterými se dalo v případě potřeby i sekat. 

Tessen je bezpochyby japonská zbraň starých samurajů. Dnes ji známe jako jednostopovou (1 

stopa = 31-36cm) tyč a i tato zbraň patří do rodiny stylu Kukishin-Ryu. Původně se tato zbraň 

vyvinula z vějíře samurajských bojovníků. Vějíř samurajů známe ve dvou verzích: Gunsen 

(bojový vějíř) a Tessen (železný vějíř). Už v starých dobách měla tato zbraň nechvalnou 

pověst. Využívala se na odrážení, krytí a parírování souperovy zbraně a těžké kovové okraje 

se používali jako smrtonosná útočná zbraň. Někdy se kvůli tomu na okraje přidávaly železné 

háčky a zranění byli ještě destruktivnější. Jsou známy i případy, kdy se vějíř vyráběl ze 

železných, nebo ocelových žeber mezi kterými byla napnutá látka. Bojové umění s vějířem, 

nebo též Tessen-jutsu, bylo oblíbené mezi učiteli šermu šógunů na dvoře rodu Tokugawa v 

Edo (dnešní Tokio) i na dvoře císaře v Kjotu. Protože v přítomnosti šoguna i císaře bylo 

přísně zakázáno nosit meče, Tessen byl výbornou odpovědí na požadavku osobní sebeobrany 

na vládcově dvoře. Jsou dochovány příběhy o samurajích, kteří s použitím Tessenu vyhráli 

souboje proti meči. Vějíř byl výborným prostředkem i v případě, že samuraje napadla osoba 

nižšího postavení a ten se mohl bránit bez toho, aby svůj meč "pohanil" krví ne-bojovníka. 

Vějíř sloužil i jako obrana tváře, anebo jiné časti těla proti letícím šurikenům ninjů. Později 

tuto zbraň přebrali japonští policisté (Keisatsu-Kan) a rozvinuli ji do umění známého pod 

jménem Keisatsu-Jutsu. Je založeno na technikách šermu (Kenjutsu) a technikách boje beze 

zbraně (Ju Jutsu). Jejich úkolem bylo zneškodnit, zajmout a transportovat delikventa bez 

zranění. A tak toto bojové umění změnilo cíl z usmrcení protivníka na jeho zneškodnění. 

Vějíř byl však i symbolem postavení ve společnosti a mezi policisty byli časem přijímání i 

dobrovolníci na plný i částečný úvazek (komono a goyoukiki), místní dobrovolníci 

(otokodate) i nesamurajové. Proto se z vějíře stala obyčejná tyč. Díky své nenápadnosti ji 

začali používat i Ninjové a pouliční banditi. Ti zvykli používat dutý Tessen a do něj si ukryli 

nůž, čímž se zbraň stávala ještě nebezpečnější. 

V dnešní době využívají Tessen různé školy Aikido, i školy Kobudo. Mezi nejproslulejší patří 

Okazaki-ha Shin Tenshin Shin'yo Ryu, Matayoshi Ryu, Kukishin Ryu. Délka Tessenu by 

měla být mezi 31 a 33 centimetrů. Průměr by měl být asi na tloušťku prostředníku. Jako 

materiál by se mělo používat tvrdé dřevo, popřípadě tvrzený plast. V žádném případě ne 

ohebné, nebo pružné dřevo, nebo jiný materiál. Použití této zbraně je jedinečné při boji na 



krátkou vzdálenost. Díky své délce se využívá na páky na ruce, prsty i nohy, jako i škrcení a 

transport soupeře. Je samozřejmé, že díky své nenápadnosti je skvěle využitelná při útocích na 

krátkou vzdálenost, kde buď může zpevnit pěst, případně s ní udeřit na citlivé a vitální body 

na lidském těle. Tessen je díky své dostupnosti zbraní vhodnou pro běžnou sebeobranu a že v 

rukách zkušeného bojovníka se mění na nebezpečnou zbraň. Je vysoko variabilní a je jenom 

na škodu, že není tak známá jako její ostatní, delší sourozenci z rodin tyčí. 

YARI 
Japonské kopí, která mělo délku 6-13 stop (cca 180-360 cm). Mělo mnoho různých typů 

čepelí. 

 

YUMI / YA 

Luk (yumi) a šípy (ya) věděli ninjové používat tak dobře, jako samurajové. Používali dva 

druhy luků: malý a velký. Šípy zvykli namočit do jedu, aby měly větší účinek. Kunoichi 

(ninja-ženy) byly expertky v používání luku a šípů.

 

TONFA 

Sloužila na Okinawě jako odnímatelná dřevěná rukojeť mlýnského kamene na drcení rýže či 

obilí. Jako zbraň byla tonfa známá v celé jihovýchodní Asii, zda to již bylo v Indonésii, 

Filipínách nebo v Thajsku, kde byla známa pod jménem Mae. Používali-ji japonští sedláci 

proti Ninjům, ale i Ninjové. Dnes je vyrobená z plastu, dřeva, kovu. Oproti obušku se tonfa, 

díky dalšímu úchytu, dá používat variabilněji, a i proto ji dnes používají policisté místo 

klasického obušku. Oproti klasickému obušku je výhoda tonfy mj. v tom, že je možné krýt si  

s ní předloktí a zároveň rychle provést úder. 

  



YAWARA 

Někteří lidé tvrdí, že Yawara (můžeme ji najít i pod jménem palice Koppo) původně tvořila 

specifickou Ryu (školu) systému Ju Jutsu. Tvrdí se i to, že původní název umění Ju Jutsu  

v Japonsku před stovkami let byl právě Yawara. Staré znaky (kanji) pro Ju Jutsu se dají číst i 

jako Yawara. Ve filipínských bojových uměních se tato zbraň nazývá pasak, nebo dulodulo. 

Ve skutečnosti tato zbraň patří spíš do skupiny Tanto Jutsu. Co to vlastně je Yawara? Je to 

krátká hůl, nebo tyč dlouhá 12 až 15cm. Používá se na údery a tlaky na citlivé a vitální body 

na lidském těle a dala se použít i na lokální páky. Využívala se nejen samostatně jako zbraň 

ukrytá v ruce, ale výjimečně i ve spojení s mečem. Pro její použití je nevyhnutné poznání 

lidského těla, jeho anatomie, citlivých a vitálních bodů, úderových ploch a míst. Ve starém 

Japonsku byla extrémně oblíbená díky svojí nenápadnosti a skladnosti této krátké, malé, ale 

přitom výjimečně nebezpečné zbraně. Známe několik druhů a typů Yawary. Jako smrtonosná 

se označovala Yawara s ostrými hroty na obou koncích. Tehdy stačil ve správnou chvíli úder 

na správné místo. Ale při dostatečných vědomostech anatomie se dá vážně ublížit s každým 

typem Yawary.V USA se tato nenápadná zbraň poměrně rychle ujala. Už z roku 1943 pochází 

instruktážní kniha pro policii jak používat Yawaru. Jejím autorem je Frank Matsuyama a jako 

model mu posloužila policejní jednotka v Jižní Kalifornii. V roce 1968 vychází kniha o tom, 

jak používat Yawaru tlakem a úderem na nervová centra. Dalším mužem, který šířil umění 

Yawari je Takayuki Kubota Sensei. Mírně modifikoval Yawaru jako zbraň a vytvořil zbraň, 

kterou nazval Kubotan Jako Yawaru můžeme použit téměř cokoliv počínaje mobilem, přes 

klíče, pero, tužku, zavřený otvírací nůž, kapesní baterka, prostě opravdu úplně cokoliv. 

Výhodou Yawary je, že se dá schovat do kapsy a je nenápadná. Dá se použít i jako nenápadný 

přívěsek na klíče, který vypadá úplně neškodně. Používá se ve velké míře při práci  

s prázdnými rukama jako podpora technik. Při úderu zpevňuje pěst, takže se může do jisté 

míry používat jako legální boxer. Při správném umístnění zbraně do ruky se dá vysunout 

jeden roh jako nenápadný hrot a úder se stane mnohem drtivějším a zkázonosnějším. Dnes se 

tato zbraň vyučuje v mnohých bojových uměních. Kromě jiných i v Judo, Ju Jutsu, Aikido i 

Karate. Dodnes jsem se nesetkal s historickou formou (Kata) s Yawara. 

 

  



BISENTO – halapartna 

 

Jedinečnou zbraní v japonské historii Togakure ryu je bisento, neboli zbraň s dlouhou rukojetí 

a širokým mečem na konci. Bisento je nejděsivější zbraň, která může rozbít nepřítelův meč,  

a rozdrtit brnění a sejmout koně. Podle legendy, Izumo Kanja Yoshiteru byl poražen v bitvě  

u Heiji, armádou Fujiwara no Tadamichi (1121 – 1158). Yoshiteru prchal do hor Iga a tam se 

vyučoval v bisento jutsu od Tetsujosho, který prý vyučoval čínské bisento jutsu. Podle 

legendy Togakure ryu, bisento bylo představeno japonské kultuře osamělým bojovníkem 

Tetsujosho, který opustil rodnou Čínu. O tomto čínském bojovníku se říkalo, že na ostrově 

Honshu, kam se přestěhoval, trénoval Yoshiteru, který odešel do jeskyní v Izumo (nyní 

nazývané Totori prefektura) po porážce Fujiwara no Tadamichi. Pozdější generace ninjů 

přijala tuto čínskou zbraň s širokým ostřím jako domorodou a bisento se stalo zvláštní zbraní 

Togakure ryu. Při velké váze bisento se osvědčilo v pohybu za použití váhy celého těla než 

použití síly samotných rukou. Bojovník musel při použití bisento pořádně držet rukojeť a pak 

otočit celým tělem. Zbraň se používala více pro beranovité údery než pro seky, jak tomu bylo 

u tradiční naginaty. V shinobi technikách bisento jutsu a naginata jutsu je osmnáct forem, 

které se dělí na omote (vnější strana) a ura (vnitřní strana), oburi (hluboký a široký houpavý 

pohyb), kakugyaku (oddělený zvrat), chikusa (diagonální bambus), hajin (mávat ostřím), batto 

(kresba meče), gisen (sluneční světlo), shinto (prodlužování meče), seto (poučný meč)  

a miken (kouzelný meč). Bisento zbraň s dlouhým širokým mečem je velmi těžká zbraň. 

Základní pohyb je v použití celého těla a houpavým pohybem se sníženým ostří, nebo  

ve využití extrémní hmotnosti zbraně v jeho silu. Bisento je schopno rozdrtit brnění, 

proříznout konský krk. 

  



NAGINATA - halapratna  

 

Naginata neboli japonská halapartna byla používána od období Heian (794 – 1192) japonské 

historie. Nebyla to skutečná halapartna v evropském slova smyslu, naginata byla používaná 

jako meč na delší vzdálenost se sekajícími a bodajícími schopnostmi. Původní naginata byla 

zbraň užívaná pěšákem. Zbraň využívali pro výhody toho, že dosáhla na nohy koně, který 

vezl samuraje do boje. V pozdějším období japonské historie se naginata stala jednou  

ze základních zbraní samurajů, kteří byly trénováni v použití této zbraně na dlouhou 

vzdálenost, za účelem chránit své rodiny a domy. Ninjova naginata byla kratší a lehčí než 

samurajova a byla používaná na bitevním poli. Někdy byla ninjova naginata vytvořena 

připevněním ninja to (shinobi gatana) na 180 cm dlouhou tyč. 

 


