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1. Základní typy svíček / candlesticků 

Dlouhý candlestick Krátký candlestick 

Toto je candlestick, jehož rozpětí (délka 

candlesticku, volatilita) je nadprůměrně 

velká. Díky své délce má větší vypovídací 

hodnotu než stejně zbarvený krátký 

candlestick.  

Jedná se o candlestick s malým 

rozpětím. Jeho samotná výpovědní 

hodnota není příliš významná. 

Většinou jeho význam spočívá spíše 

v kombinaci s Dlouhými Candlesticky 

jako potvrzení trendu nebo naopak 

znejistění pokračování trendu. 

 

Black Marubozu White Marubozu 

Je pouze “tělo” candlesticku bez 

jakýchkoli “knotů”. Jedná se o silně 

bearish výpověď silné negativní nálady. 

 

Je pouze “tělo” candlesticku bez 

jakýchkoli “knotů”. Je to známka silné 

bullish nálady 

 

Black Closing Marubozu White Closing Marubozu 

Malý “knot” na candlesticku naznačuje, 

že celý průběh obchodování nebyl pouze 

v bearish náladě, ovšem na závěr tato 

negativní nálada převládla a celkový 

výsledek obchodování tedy bearish je.  

Malý knot candlesticku naznačuje, že 

v průběhu obchodování se prosadili i 

negativně naladění obchodníci, ovšem 

celkový výsledek obchodování skončil 

pozitivně. 
 

Black Opening Marubozu White Opening Marubozu 

Vypovídá o negativní náladě. Tento 

candlestick znázorňuje, že ačkoliv 

bearish nálada byla sice v průběhu 

obchodování částečně potlačována, 

nakonec celkově převážila. A to přesto, 

že závěrečná cena je mírně vyšší než 

bylo její minimum. 

 

Vypovídá o pozitivní náladě. Ačkoliv 

pozitivně naladění obchodníci neuhájili 

úplně nejvyšší denní cenu, 

jednoznačně převládli. 

 

Long-Legged Doji Doji 

Jasný projev nerozhodnosti. Doji 

s dlouhými výběžky je speciální formou 

“Spinning Tops”. 

 

Osa X není tak dlouhá jako u Long-

Legged Doji. Osy X a Y vykazují spíše 

shodnou délku. Na rozdíl od Long-

Legged Doji se nejedná o značnou 

nerozhodnost trhu, nýbrž je tímto 

spíše naznačována následná změna 

trendu. 
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Gravestone Doji Dragonfly Doji 

Závěrečná cena a cena při otevření jsou 

identické. Ačkoli došlo k velmi širokému 

rozpětí ceny v rámci dne, bylo dosažené 

maximum opět stlačeno. Vyskytne-li se 

toto při trendu nahoru, je to negativní 

signál možné změny trendu. 
 

V tomto případě lze očekávat pozitivní 

změnu trendu (ukončení trendu dolů). 

Jde o otočení trendu v rámci daného 

dne. 

 

Hamer Hanging Man 

Hammer se vyskytuje v trendu dolů. 

Jeho barva není podstatná. Při otočení 

trendu v průběhu dne obhájili pozitivně 

naladěni obchodníci cenu. Bílá barva má 

samozřejmě silnější výpovědní hodnotu. 

Může signalizovat změnu trendu. 
 

Hanging Man se vyskytuje v trendu 

nahoru. Barva není podstatná. Lze 

očekávat spíše změnu trendu, ale je 

potřeba vyčkat potvrzení následujícím 

candlestickem. 
 

Bullish Belt Hold Bearish Belt Hold 

Může signalizovat ukončení trendu dolů. 

Závěrečná cena leží blízko denního 

maxima. Nesmí se ale utvořit žádný 

“spodní knot”. Je dobré vyčkat potvrzení 

následujícím candlestickem.  

Vyskytuje se po trendu nahoru. Vše 

nasvědčuje na otočení trendu. Nesmí 

se ale utvořit žádný “horní knot”. 
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2. Formace dvo

Doji Star (doji bike) 

První den jde o trend dolů zobrazený 

dlouhým černým candlestickem. Při 

otevření druhý den vznikne mezera 

(gap), obchodovaná cena má velmi malé 

rozpětí a závěrečná cena je skoro stejná 

jako otevírací. Toto uskupení dává 

možnost pro rally (trend nahoru). Toto 

by se potvrdilo, pokud by akcie příští 

den otevřela výš.  

Signál: bullish 

Výpovědní síla: střední 

Engulfing (tsutsumi) 

 

Tato formace se vyskytuje v trendu dolů, 

otvírací cena druhého dne tvoří novou 

nejnižší cenu. V průběhu dne se 

uskutečňují masivní nákupy, cena při 

zavření se nalézá vedle nebo nad 

otvírací cenou z předchozího dne. Toto 

ukazuje, že trend dolů se zpomalil a 

kupci získávají na síle. Tento průběh 

tvoří začátek indikátoru “Three Outside 

Up”.  

Signál: bullish 

Výpovědní síla: střední 

Inverted Hammer (tohba boshi) 

Trh otevře pod zavírací cenou 

předchozího dne. Trend nahoru je ale 

ještě příliš slabý na to, aby vytlačil 

aktuální cenu na cenu z předchozího 

dne.Druhý candlestick může být černý 

nebo bílý, barva není rozhodující.  

K potvrzení otočení trendu by došlo 

vyšší otvírací cenou příštího dne. Když 

jsou otvírací a zavírací cena téměř 

identické, hovoříme o tzv. “Gravestone 

– Doji. 

Výpovědní síla: nízká 
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ou svíček 

Doji Star (doji bike) 

 

V trendu nahoru následuje po prvním 

bílém candlesticku Doji. Důležitá je 

mezera (gap) mezi nimi. Je dobré vyčkat 

potvrzení.  

Signál: bearish  

Výpovědní síla: střední 

Engulfing (tsutsumi) 

 

 

Trend nahoru by mohl být ukončen. 

Druhý černý candlestick zavře pod 

otvírací cenou prvního bílého 

candlesticku z předchozího dne. Černý 

candlestick musí ten bílý úplně překrýt. 

“Knoty” nejsou podstatné.  

Signál: bearish 

Výpovědní síla: střední 

Harami (harami) 

 

Po slabém dni (dlouhý černý candlestick) 

dojde následující den k malému otočení. 

Otevření je nad zavírací cenou 

předchozího dne a cena stále stoupá, 

ovšem nedojde k převýšení černého 

candlesticku. Přesto tato situace může 

naznačovat otočení trendu. Doporučuje 

se vyčkat potvrzení.  

Harami indikátor popisuje současně 

první dva dny indikátoru ”Three Inside 

Up”.  
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trendu nahoru následuje po prvním 

bílém candlesticku Doji. Důležitá je 

mezera (gap) mezi nimi. Je dobré vyčkat 

 

Trend nahoru by mohl být ukončen. 

Druhý černý candlestick zavře pod 

. Černý 

candlestick musí ten bílý úplně překrýt. 
 

Po slabém dni (dlouhý černý candlestick) 

malému otočení. 

edchozího dne a cena stále stoupá, 

převýšení černého 

candlesticku. Přesto tato situace může 

naznačovat otočení trendu. Doporučuje 

Harami indikátor popisuje současně 

první dva dny indikátoru ”Three Inside 
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Harami (harami) 

Trend nahoru by mohl být ukončen. 

Druhý černý candlestick otevře ještě nad 

otvírací cenou předchozího bílého.  

Výpovědní hodnota je nízká, bylo by 

dobré vyčkat potvrzení následující den 

formou černého candlesticku.  

Signál: bearish 

Výpovědní síla: nízká 

Harami Cross (harami yose sen) 

Dosavadní trend nahoru by mohl být 

ukončen. Po dlouhé bílém candlesticku 

následuje Doji, jež se nachází v rozsahu 

bílého candlesticku.  

Signál: bearish 

Výpovědní síla: nízká 

Kicking (keri ashi) 

Tento indikátor je dobrý znak toho, že se 

trh nachází v otočení. Při tomto 

indikátoru hraje předchozí trend vedlejší 

roli.  

Signál: bullish 

Výpovědní síla: dobrá 

Matching Low (niten zoko / kenuki) 

Tato formace se vyskytuje většinou při 

důležitých hranicích podpory (support) a 

potvrzuje je. Oba černé candlesticky 

ukazují skoro stejnou nejnižší cenu. Tato 

nejnižší cena může být použita jako 

hranice Stop-Loss.  

Signál: bullish 

Výpovědní síla: dobrá 
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Signál: bullish 

Výpovědní síla: nízká 

Harami Cross (harami yose sen)

 

Následující candlestick otevře nad 

zavírací cenou předchozího dlouhého 

černého candlesticku a zavře na téměř 

stejné úrovni. Harami Cross má větší 

výpovědní sílu než normální Harami a 

ukazuje na pozitivní změnu trendu. 

Signál: bullish 

Výpovědní síla: nízká 

Homing Pigeon (shita banare kobato gaeshi)

 

Druhý candlestick ukazuje na jisté 

oslabení negativního trendu. Zmenšující 

se výprodej následovaný zvětšujícími se 

nákupy by mohl mít za následek otočení 

trendu. Potvrzení je nutné.  

Signál: bullish 

Výpovědní síla: střední 

Kicking (keri ashi) 

 

Po pozitivním bílém candlesticku (White 

Marubozu) následuje černý candlestick 

(zavře na nejnižší ceně). Další pokles 

ceny je velmi pravděpodobný.  

Signál: bearish 

Výpovědní síla: dobrá 

 Meeting Lines (deai sen) 

 

V trendu dolů je otevírací cena druhého 

candlesticku pod cenou toho 

předcházejícího. Ačkoliv otvírací cena 

druhého candlesticku byla velmi nízko, 

vyšplhala se téměř k zavírací ceně 

předchozího candlesticku. To znamená, 

že otvírací cena druhého dne vytvořil

podporu (support) a obrat trendu je 

velmi pravděpodobný. Druhý bílý 

candlestick by měl být min. o 60% delší 

než první černý.  
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Harami Cross (harami yose sen) 

Následující candlestick otevře nad 

zavírací cenou předchozího dlouhého 

černého candlesticku a zavře na téměř 

stejné úrovni. Harami Cross má větší 

výpovědní sílu než normální Harami a 

ukazuje na pozitivní změnu trendu.  
 

Homing Pigeon (shita banare kobato gaeshi) 

Druhý candlestick ukazuje na jisté 

oslabení negativního trendu. Zmenšující 

se výprodej následovaný zvětšujícími se 

nákupy by mohl mít za následek otočení 

 

Po pozitivním bílém candlesticku (White 

Marubozu) následuje černý candlestick 

zavře na nejnižší ceně). Další pokles 

 

trendu dolů je otevírací cena druhého 

předcházejícího. Ačkoliv otvírací cena 

druhého candlesticku byla velmi nízko, 

zavírací ceně 

předchozího candlesticku. To znamená, 

že otvírací cena druhého dne vytvořila 

podporu (support) a obrat trendu je 

velmi pravděpodobný. Druhý bílý 

candlestick by měl být min. o 60% delší 

 



E-book: Základy svíčkových formací           

2017 © Magazín FOREX. Všechna práva vyhrazena. Žádná čás

za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu.

Meeting Lines (deai sen) 

V trendu nahoru se vyskytne černý 

candlestick minimálně o 60% delší než 

předchozí bílý candlestick. Je dobré 

vyčkat potvrzení.  

Signál: bearish 

Výpovědní síla: střední 

Dark Cloud Over (kabuse) 

První candlestick je dlouhý bílý. Otvírací 

cena druhého je nad maximální cenou 

předchozího a jeho zavírací cena se 

dostane až pod polovinou rozpětí 

předchozího bílého. Potvrzení není 

nezbytně nutné. Jde o relativně silný 

signál. Čím větší je vniknutí do rozpětí 

předchozího candlesticku, tím silnější je 

výpovědní hodnota.  

Naznačuje se otočení trendu a případný 

vznik cenové rezistence.  

Výpovědní síla: střední 

Separating Lines (iki chigai sen) 

Trend dolů i přes předchozí bílý 

candlestick opět pokračuje.  

Signal: bearish  

Výpovědní síla: nízká 
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Signál: bullish ;  Výpovědní síla: střední

Piercing Line (kirikomi) 

 

V trendu dolů dojde k otevření 

následujícího candlesticku pod 

minimální cenou předchozího černého. 

Cena však roste a to až nad úroveň 50ti 

% rozpětí předchozího černého 

candlesticku. Indikuje možné otočení 

trendu.  

"Piercing Line" je opakem k formaci 

"Dark Cloud Cover". 

Výpovědní síla: střední 

Separating Lines (iki chigai sen)

 

V průběhu trendu nahoru se objeví 

černý candlestick. Následně se však opět 

dojde k otevření na maximech 

předchozího candlesticku a tím začne 

rally k novému maximu. Toto naznačuje, 

že trend nahoru nebyl zlomen.  

Signál: bullish 

Výpovědní síla: nízká 

Shooting Star (nagare boshi)

 

Tato formace naznačuje eventuelní 

ukončení trendu nahoru. Otočení je 

potvrzeno pokud dále následuje černý 

candlestick. Druhý candlestick může být 

bílý nebo černý, barva není rozhodující. 

Je dobré vyčkat potvrzení příští den. 

Také zde platí to samé co u formace 

“Hammer” tj. bez výrazného trendu 

nemá platnost.  

Výpovědní síla: dobrá 
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Signál: bullish ;  Výpovědní síla: střední 

minimální cenou předchozího černého. 

Cena však roste a to až nad úroveň 50ti 

candlesticku. Indikuje možné otočení 

formaci 

 

Separating Lines (iki chigai sen) 

V průběhu trendu nahoru se objeví 

černý candlestick. Následně se však opět 

předchozího candlesticku a tím začne 

novému maximu. Toto naznačuje, 
 

Shooting Star (nagare boshi) 

Tato formace naznačuje eventuelní 

ukončení trendu nahoru. Otočení je 

potvrzeno pokud dále následuje černý 

candlestick. Druhý candlestick může být 

bílý nebo černý, barva není rozhodující. 

Je dobré vyčkat potvrzení příští den. 

mace 

“Hammer” tj. bez výrazného trendu 
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In neck (ate kubi) 

Závěrečná cena prvního candlesticku je 

současně závěrečnou (nejvyšší) cenou 

druhého. I když jde stále o trend dolů, 

mohlo by již dojít k jeho otočení.  

K potvrzení této změny dojde stoupající 

cenou v příštích candlesticích a 

rostoucími objemy.  

Výpovědní síla: střední 
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On neck (iri kubi) 

 

Nejnižší cena prvního candlesticku je 

současně závěrečnou (nejvyšší) cenou 

druhého. I když jde stále o trend dolů, 

mohlo by již dojít k jeho otočení. 

K potvrzení této změny dojde stoupající 

cenou v příštích candlesticích a 

rostoucími objemy. Při této formaci je 

tedy důležitý “knot” prvního černého 

candlesticku.  

K potvrzení této změny dojde stoupající 

cenou v příštích candlesticích a 

rostoucími objemy.  

Výpovědní síla: střední 
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Nejnižší cena prvního candlesticku je 

současně závěrečnou (nejvyšší) cenou 

druhého. I když jde stále o trend dolů, 

jeho otočení.  

potvrzení této změny dojde stoupající 

aci je 

tedy důležitý “knot” prvního černého 

potvrzení této změny dojde stoupající 
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3. Formace třec

Abandoned Baby (sute go) 

V klesajícím trendu se vytvoří dlouhý 

černý candlestick. Následně vznikne 

mezera (gap) ve stejném (klesajícím) 

směru. Současně dojde k obchodování 

v malém rozpětí a zavírací cena se 

nachází v blízkosti otevírací ceny 

(“doji”).  

Takováto situace naznačuje možné 

otočení trendu do směru nahoru (rally). 

Potvrzení tohoto otočení proběhne ve 

třetím candlesticku prostřednictvím 

mezery (gap) nahoru. Výpovědní 

hodnota : dobrá 

Advanced Block (saki zumari) 

3 bílé candlesticky, každý s vyšší zavírací 

cenou. Každý následující candlestick má 

otevírací cenu v rozsahu předchozího 

candlesticku. Druhý a třetí candlestick 

mají dlouhý “knot”. To indikuje signál 

k prodeji. Potvrzení však je nutné, 

Výpovědní hodnota : střední 

Concealing Baby Swallow 

Silný trend dolů znázorněný dvěma 

“Marubozu” následuje černý candlestick 

jehož dlouhý horní knot zasahuje do 

rozsahu předcházejících. Poslední 

candlestick naznačuje zpětné nákupy, 

ale zavírací cena dosáhne nového 

minima. Tento scénář nabízí krátkodobě 

orientovaným obchodníkům příležitost 

k levnému nákupu. Tudíž by mělo dojít 

k  otočení trendu. 

Výpovědní hodnota : dobrá 
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ch svíček 

Abandoned Baby (sute go) 

 

Trend nahoru může končit. Po dlouhém 

bílém candesticku vznikne Doji 

s mezerou (gap). Následuje třetí černý 

candlestick , který sahá hluboko do 

rozsahu prvního bílého. Důležité je, aby 

minimum rozsahu “doji” se nedotýkalo 

maxima obou dvou vedlejších 

candlesticků. 

Signal: bearish 

Výpovědní hodnota : dobrá 

Breakaway 

 

Po negativním trendu zakončeném 3 

krátkými černými candlesticky je další 

(čtvrtý) candlestick bílý a má svou 

uzavírací cenu nad rozsahy posledních 

třech krátkých černých candlesticků. 

Tento scénář by mohl zahajovat otočení 

nahoru. Výpovědní hodnota : dobrá

Deliberation (aka sansei shian boshi)

 

První a druhý candlestick mají dlouhé

bílé tělo. Třetí candlestick otevře blízko 

zavírací ceny druhého (případně s

mezerou – gap). Jeho tělo je však malé. 

To ukazuje na prodejní signál. Potvrzení 

je nutné. 

Výpovědní hodnota : střední 
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Trend nahoru může končit. Po dlouhém 

(gap). Následuje třetí černý 

candlestick , který sahá hluboko do 

rozsahu prvního bílého. Důležité je, aby 

minimum rozsahu “doji” se nedotýkalo 
 

Po negativním trendu zakončeném 3 

krátkými černými candlesticky je další 

(čtvrtý) candlestick bílý a má svou 

uzavírací cenu nad rozsahy posledních 

třech krátkých černých candlesticků.  

Tento scénář by mohl zahajovat otočení 

oru. Výpovědní hodnota : dobrá 

 

Deliberation (aka sansei shian boshi) 

První a druhý candlestick mají dlouhé 

bílé tělo. Třetí candlestick otevře blízko 

zavírací ceny druhého (případně s malou 

gap). Jeho tělo je však malé. 

To ukazuje na prodejní signál. Potvrzení 
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Hanging Man 

Po candlesticku “Hanging man” je 

vhodná obezřetnost, neboť může 

naznačovat otočení (ukončení) 

současného stoupajícího trendu. Trh se 

stal “zranitelným”. “Hanging man” a 

“Hammer” vypadají stejně, přičemž 

“Hanging man” se objevuje po trendu 

nahoru a “Hammer” po trendu dolů. 

“Hanging man” by se měl objevovat 

v horních částech právě proběhlého 

trendu nahoru. Otevírací cena “Hanging 

man” candlesticku je v ideálním případě 

nad rozsahem předchozího canldesticku. 

Doporučuje se vyčkat následujícího 

candlesticku. Otočení trendu je 

potvrzeno v případě, že další candlestick 

je černý a jeho rozsah je pod tělem 

candlesticku “Hanging Man”. Stop-cena 

leží nad maximální cenou candlesticku 

“Hanging Man”. 

Výpovědní hodnota : střední 

Mat Hold 

V prvních třech dnech dochází 

k částečnému vybírání zisků po trendu 

nahoru. Čtvrtý candlestick obchodníci 

znovu nakupovat, což vede k posunu 

ceny nahoru během pátého 

candlesticku. 

Jestliže je pátý candlestick dlouhý bílý a 

nebo je potvrzen velkým 

zobchodovaným objemem, je 

pravděpodobné otočení trendu směrem 

nahoru. 

Výpovědní hodnota : střední 

 

 

 

 

                                                                                                                    

. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována 

rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu.

9 

Ladder Bottom 

 

V prvních třech candlesticích dochází 

k silnému výprodeji. Obchodníci zahajují 

své nákupní aktivity od čtvrtého 

candlesticku. Z toho vznikne otevírací 

cena v pátém candlesticku , která je výše 

než otevírací cena předchozího. Jestliže 

je pátý candlestick dlouhý bílý a nebo je 

potvrzen velkým zobchodovaným 

objemem, je pravděpodobné otočení 

trendu směrem nahoru. 

Výpovědní hodnota : střední 

Morning Doji Star (ake no myojyo doji bike)

 

Po velkém černém candlesticku v

dolů se při otevření následujícího 

candlesticku vytvoří mezera (gap). Tento 

druhý candlestick má malý rozsah a 

zavírací cena je téměř identická 

s otevírací cenou (doji). 

Tato situace naznačuje možnost otočení 

trendu pro posun nahoru. Potvrzení 

tohoto otočení přinese třetí bílý 

candlestick. 

Tato formace je rozvinutím “Doji Star” 

formace. Výpovědní hodnota : dobrá
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V prvních třech candlesticích dochází 

Obchodníci zahajují 

toho vznikne otevírací 

pátém candlesticku , která je výše 

než otevírací cena předchozího. Jestliže 

je pátý candlestick dlouhý bílý a nebo je 

potvrzen velkým zobchodovaným 

je pravděpodobné otočení 

 

Morning Doji Star (ake no myojyo doji bike) 

v trendu 

dolů se při otevření následujícího 

candlesticku vytvoří mezera (gap). Tento 

druhý candlestick má malý rozsah a 

Tato situace naznačuje možnost otočení 

trendu pro posun nahoru. Potvrzení 

Tato formace je rozvinutím “Doji Star” 

formace. Výpovědní hodnota : dobrá 
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Evening Doji Star (yoi no myojyo doji bike minami jyuji 

sei) 

Tato formace navozuje otočení trendu 

směrem dolů. Po dlouhém bílém 

candlesticku následuje příští otevírací 

cena po mezeře (gap). Druhý candlestick 

má malý rozsah a zavírací cena je téměř 

identická s otevírací cenou (doji). Třetí 

candlestick je černý a zasahuje hluboko 

do prvního bílého. 

Signál: bearish 

Výpovědní hodnota : střední 

Evening Star (sankawa yoi no myojyo)

Tato formace navozuje otočení trendu 

směrem dolů. Po dlouhém bílém 

candlesticku následuje příští otevírací 

cena po mezeře (gap). Druhý candlestick 

má malý rozsah a zavírací cena je téměř 

identická s otevírací cenou (může být 

bílý nebo černý). Třetí candlestick je 

černý a zasahuje hluboko do prvního 

bílého. 

Signál: bearish 

Výpovědní hodnota : střední 

Side-by-Side White Lines (narabi aka)

V trendu nahoru se utvoří 3 bílé 

candlesticky za sebou. Mezi prvním a 

zbývajícími dvěma je mezera (gap) 

směrem nahoru , která zůstává 

neuzavřena. Jde o potvrzení trendu 

nahoru. 

Signál: bullish 

Výpovědní hodnota : dobrá 

 

                                                                                                                    

. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována 

rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu.

10 

(yoi no myojyo doji bike minami jyuji Morning Star (sankawa ake no myojyo)

 

Po velkém černém candlesticku v

dolů se při otevření následujícího 

candlesticku vytvoří mezera (gap). Tento 

druhý candlestick má malý rozsah a 

zavírací cena je téměř identická 

s otevírací cenou (může být bílý nebo 

černý). Tato situace naznačuje možnost 

otočení trendu pro posun nahoru. 

Potvrzení tohoto otočení přinese třetí 

bílý candlestick. 

Tato formace je rozvinutím “Doji Star” 

formace. Formace “Morning star” může 

vytvářet pásmo cenové podpory 

(support). 

Stop-cena leží pod nejnižší cenou této 

formace. Výpovědní hodnota : dobrá

Evening Star (sankawa yoi no myojyo) Rising Three Methods 

 

V trendu nahoru se vytvoří dlouhý bílý 

candlestick. Následují ho 3 menší 

candlesticky v mírném poklesu 

(návratu). Pátý candlestick je však znovu 

dlouhý a bílý a cena dosáhne nových 

maxim. Slabý návrat zpět mezi dvěma 

silnými pohybu nahoru ukazuje, že 

v trendu nahoru si pouze obchodníci 

krátce odpočali, ale celkový trend 

nahoru zůstává zachován. 

Výpovědní hodnota : dobrá 

Side White Lines (narabi aka) Side-by-Side White Lines (narabi aka)

 

Trend dolu je potvrzen, neboť mezera 

(gap), která následovala po prvním 

černém candlesticku , nebyla uzavřena.

Signal: bearish 

Výpovědní hodnota : dobrá 
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Morning Star (sankawa ake no myojyo) 

Po velkém černém candlesticku v trendu 

dolů se při otevření následujícího 

candlesticku vytvoří mezera (gap). Tento 

druhý candlestick má malý rozsah a 

bílý nebo 

černý). Tato situace naznačuje možnost 

otočení trendu pro posun nahoru. 

Potvrzení tohoto otočení přinese třetí 

Tato formace je rozvinutím “Doji Star” 

formace. Formace “Morning star” může 

cena leží pod nejnižší cenou této 

formace. Výpovědní hodnota : dobrá 

 

vytvoří dlouhý bílý 

candlestick. Následují ho 3 menší 

(návratu). Pátý candlestick je však znovu 

dlouhý a bílý a cena dosáhne nových 

maxim. Slabý návrat zpět mezi dvěma 

silnými pohybu nahoru ukazuje, že 

obchodníci 

krátce odpočali, ale celkový trend 

 

Side White Lines (narabi aka) 

Trend dolu je potvrzen, neboť mezera 

(gap), která následovala po prvním 

černém candlesticku , nebyla uzavřena. 
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Stick Sandwich (gyakusashi niten zoko)

Tato formace je tvořena třemi 

candlesticky, které jsou charakterické 

stále vyšší otevírací cenou. Toto 

naznačuje, že se trh pokouší najít hranici 

cenové podpory (support). Je zde zřejmá 

tendence k otočení trendu , přičemž 

zavírací cena prvního a třetího 

candlesticku by mohly sloužit jako 

hranice podpory (support). 

2. candlstick zavře nad prvním 

candlestickem, třetí candlestick má 

tutéž zavírací cenu jako první. 

Doporučuje se vyčkat potvrzení. Jde o 

nákupní signál. 

Výpovědní hodnota : nízká 

Three Inside Down (harami sage) 

Trend nahoru končí. Po dlouhém bílém 

candlesticku následuje malý černý 

candlestick s otevírací cenou pod 

předchozí zavírací. Toto již naznačuje 

otočení trendu. 

Třetí dlouhý černý candlestick zasahující 

do rozsahu prvního bílého potvrzuje 

toto otočení. 

Signal: bearish 

Výpovědní hodnota : dobrá 

Three Outside Up (tsutsumi age) 

Tato formace je spolehlivější než 

formace “Engulfing”. Třetí candlestick 

slouží jako potvrzení pozitivního otočení 

trendu. 

Signal: bullish 

Výpovědní hodnota : dobrá 
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Stick Sandwich (gyakusashi niten zoko) Three Inside Up (harami age)

 

Tato formace je spolehlivější než 

formace “Harami”. Třetí candlestick 

slouží jako potvrzení pozitivního otočení 

trendu. 

Výpovědní hodnota : dobrá 

Three-Line Strike 

 

Růst ceny v poslední třech bílých 

candlesticích je smazán následným 

dlouhým černým candlestickem. 

V případě, že síla původního trendu 

nahoru byla velká, zůstane tento 

zachován. 

Výpovědní hodnota : nízká 

Three Outside Down (tsutsumi sage)

 

Zahajuje trend dolů. Po krátkém bílém 

candlesticku následuje dlouhý černý , 

jehož rozsah zcela přesahuje předchozí 

bílý. Třetí černý candlestick potvrzuje 

směr. 

Signal: bearish 

Výpovědní hodnota : dobrá 
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Three Inside Up (harami age) 

Tato formace je spolehlivější než 

formace “Harami”. Třetí candlestick 

slouží jako potvrzení pozitivního otočení 

 

Růst ceny v poslední třech bílých 

candlesticích je smazán následným 

případě, že síla původního trendu 

o 
 

Three Outside Down (tsutsumi sage) 

Zahajuje trend dolů. Po krátkém bílém 

candlesticku následuje dlouhý černý , 

jehož rozsah zcela přesahuje předchozí 

bílý. Třetí černý candlestick potvrzuje 
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Three Stars in the South (kyoku no santen boshi)

V trendu dolů následují za sebou tři 

černé candlesticky. Je ovšem vidět, že 

pokles dolů slábne. Tato formace 

naznačuje možné otočení trendu. 

Výpovědní hodnota : střední 

Three Black Crows (sanba garasu) 

Formace podobná “Three White 

Soldiers” ovšem pro trend dolů. Každý 

candlestick má otevírací cenu v rozsahu 

předchozího a zavírací cena je blízko 

minima daného candlesticku. Jde o silný 

prodejní signál. 

Výpovědní hodnota : dobrá 

Tri Star 

Po delším trendu dolů začíná trh 

ukazovat pozitivní signály, dlouhé černé 

candlesticky jsou následovány třemi 

“Doji” candlesticky. Toto otočení trendu 

vrcholí formací “Tri-Star”. 

Výpovědní hodnota : střední 

Upside Gap Three Methods  

V trendu nahoru se utvoří dva bílé 

candlesticky následované třetím 

černým. Ten by však měl znamenat 

pouze krátkodobé vybírání zisků a 

původní stoupající trend by měl zůstat 

zachován. 

Výpovědní hodnota : střední 
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South (kyoku no santen boshi) Three White Soldiers (aka sanpei)

 

Tři bílé candlesticky následují po sobě se 

stále vyšší zavírací cenou. Je to dobrý 

znak, že trend nahoru se upevňuje. Jde o 

silný nákupní signál. 

Výpovědní hodnota : dobrá 

Identical Three Crows (doji sanba garsu)

 

Trend nahoru je ukončen. Vytvoří se tři 

dlouhé černé candlesticky, jejichž 

otevírací cena je vždy velmi blízko 

zavírací ceně předchozího. Jedná se o 

podobnou formaci jako “Three Black 

Crows” 

Signal: bearish 

Výpovědní hodnota : velmi dobrá

Unique Three River Bottom 

 

v trendu dolů se vytvoří dva černé 

candlesticky , přičemž tělo druhého je 

v rozsahu prvního. Dlouhý dolní knot 

druhého candlesticku (“Hammer”) může 

znamenat, že obchodníci znovu začínají 

nakupovat. Třetí candlestick má 

otevírací cenu sice nižší než předchozí 

zavírací cena, ale je bílý.  

Výpovědní hodnota : střední 

Downside Gap Three Methods 

 

V trendu dolů se utvoří dva černé 

candlesticky následované třetím bílým. 

Ten by však měl znamenat pouze 

krátkodobou korekci. Původní klesající 

trend by měl zůstat zachován 

 

Signál: bearish  

Výpovědní hodnota : střední 
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Three White Soldiers (aka sanpei) 

y následují po sobě se 

stále vyšší zavírací cenou. Je to dobrý 

znak, že trend nahoru se upevňuje. Jde o 

 

Identical Three Crows (doji sanba garsu) 

Trend nahoru je ukončen. Vytvoří se tři 

rné candlesticky, jejichž 

otevírací cena je vždy velmi blízko 

zavírací ceně předchozího. Jedná se o 

podobnou formaci jako “Three Black 

Výpovědní hodnota : velmi dobrá 

 

Unique Three River Bottom (sankawa soko zukae) 

v trendu dolů se vytvoří dva černé 

přičemž tělo druhého je 

rozsahu prvního. Dlouhý dolní knot 

druhého candlesticku (“Hammer”) může 

znamenat, že obchodníci znovu začínají 

otevírací cenu sice nižší než předchozí 

 

Downside Gap Three Methods  

V trendu dolů se utvoří dva černé 

candlesticky následované třetím bílým. 

Ten by však měl znamenat pouze 

krátkodobou korekci. Původní klesající 
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Upside Gap Two Crows (shita banare niwa garasu)

Trend nahoru pokračuje dlouhým bílým 

candlestickem. Druhý candlestick otevře 

nad zavírací cenou prvního s mezerou 

(gap). Třetí candlestick otevře opět nad 

předchozím a zavře pod ním. Zavírací 

cena třetího candlesticku je nad cenou 

prvního. Doporučuje se vyčkat 

potvrzení, zda jde o prodejní signál. 

Výpovědní hodnota : střední 

Upside Tasuki Gap (uwa banare tasuki)

První dva bílé candlesticky ukazují dobrý 

pozitivní trend, jež je trochu přibržděn 

třetím. Třetí černý candlestick by mohl 

naznačovat krátkodobou korekci. 

Výpovědní hodnota : střední 
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(shita banare niwa garasu) Two Crows (niwa garasu) 

 

Jde o stejný typ formace jako Upside 

Gap Two Crows s tím rozdílem, že třetí 

candlestick svou zavírací cenou zasáhne

do rozsahu prvního bílého. Tato formace 

je více negativní. 

Výpovědní hodnota : střední 

Upside Tasuki Gap (uwa banare tasuki)  
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Jde o stejný typ formace jako Upside 

tím rozdílem, že třetí 

candlestick svou zavírací cenou zasáhne 

do rozsahu prvního bílého. Tato formace 

 

 


