
Togakure Ryu Ninjutsu 

 
Je vetva koshijutsu, používanie shuko, senban šurikenov a shinodake 
Techniky brutálne vyraďujú útočníka. 
Kumogakure Ryu Ninjutsu 
Taijutsu je podobné ako v Togakure ryu 
používanie Kamajari, skoky pri boji. 
Používanie masiek démonov, obrnené rukávy, údery predlaktím 
Dvojité bloky a údery, prežitie v prírode 
 
Gyokushin Ryu Ninjutsu 

 
Je súčasťou kosshijutsu 
Tajné filozofie a taktika 
Nawanage- spútavacie techniky a použitie nagenawa /lano/ 
Použitie sutemi waza techník. 
Tajná škola – málo sa vyučuje. 
Taijutsu je kosshijutsu 
Viac sa sústreďuje na vyzvedačstvo 
 
Gyokko Ryu Kosshijutsu 

 

Predpokladá sa, že systém pochádza z čínskeho Kempo 
Útoky proti svalom, komplikovanejšie techniky zamerané viac na zovretia a hody 
Na dlhšiu vzdialenosť než koppojutsu. 
Je to základ Bujinkanu – kihon happo a sanshin no kata 
Využíva kruhový pohyb a využitie protivníkovej energie, pohyb okolo útočníkovho 
centra 
Údery na vitálne body, narušovanie rovnováhy a silné kopy 
úchopy, páky a hody... 
Katana, tanto, bo... 
 
Koto Ryu Koppojutsu 

 
Charakteristická použitím skrytých zbraní 
Využíva krátku vzdialenosť a pevné držanie 
Rýchle útočné pohyby na určité body tela 
Zamerané viac na údery 
Používanie Yokko aruki 
Unikátne kenjutsu – držania a postoje akoby obranca nevedel pracovať s mečom. 
Má jeden z najkomplexnejších systémov vit. bodov 
Útoky na rovnováhu a kostru človeka, využívanie hlavy, lakťov, pästí, kolien, holene 
a chodidiel. 
 
 
 
 
 
 
 



Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu 

 
Princíp prirodzenosti, rôzne typy Jari..., ONO, O-Tsuchi, Naginata, hojojutsu 
Hody, údery, páky a kopy 
Veľmi priame prevedenie, telo ako zbraň, príroda ako spojenec, len 1 postoj –shizen 
 
Kukishinden Ryu Happo Hikenjutsu 

 
Samurajský systém, techniky prevažne v brnení 
Vyznačuje sa výnimočnosťou v používaní meča / kenpo / 
Škola zviazaná s námorníctvom - v z hladom na aktivity klanu KUKI 
Známa pre systém zbraní... hanbo, ken, yari, naginata, bo 
Daisharin /vyzerá ako drevená činka/ - pôvodne slúžiaca na spúšťanie člnov z lodenice na 
vodu. 
Stúpenci tejto školy pôvodne používaný ako „námorná pechota“ pre to škola používa 
nízke postoje. 
 
Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu 

 
Sledovanie očí a využívanie rýchlosti. 
Ťažko sa dá uniknúť z úchopu. Páka aj pri hodoch. 
Blízke spojenie z Takeuchi ryu, Kukishin ryu a Hontai Yoshin Ryu 
Pre boj v hradoch , uzavretých tesných priestoroch . 
Shizen no kamae a seiza no kamae 
Hod na zem je takým spôsobom že sa útočník nemôže pretočiť, padá blízko k nohám 
obrancu a môže byt zlikvidovaný bez šance na únik. 
Spôsobenie čo najväčšej škody na tele nepriateľa. 
 
Gikan Ryu Koppojutsu 

 
Predávanie techník ústne 
Neexistuje žiadna formálna kata, techniky sú vytvárané podľa schopností študenta a sú 
to kombinácie pohybu a metód úderov a kopov. 
Nízke postoje, viacero špeciálnych úderov, kopov a hodov. 
Techniky sú veľmi priame a tvrdé 
Bufu ni sente nashi – z tejto strany neprichádza prvý úder. 
Dynamická práca nôh. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poznámky: 
Kosshijutsu znamená schopnosť zraziť nepriateľa prstom a je považované za podstatu /koshi/ 
bojových umení. 
Kosshijutsu (útoky proti svalom)  
Shitojutsu (použitie palca a prstov) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
MOTTO: 
Bushigokoro wo motte totoshi no nasu 
The wariors heart ist precious and essential 
Srdce bojovníka je vzácne a zásadné. 
Kuden Hissho ho – vždy víťaz 


