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Long white line Hammer Piercing line Engulfing lines Morning star Doji star  Harami Harami cross 

Klasická býčí 
formace. 

Otevírací cena je 
výrazně pod 

zavírací cenou. 
Velmi pozitivní 

časové období, ve 
kterém byli kupci 
podstatně silnější 

než prodejci. 

Signalizuje dno 
downtrendu. 

Pokud se formace 
utvoří po 

uptrendu, nazývá 
se „Hanging man“ 

Svíčka by měla 
mít stín, který by 
měl být alspoň 2x 
delší, než je tělo 

svíčky. 

Bílá svíčka musí 
otevírat pod 

vysokou cenou 
černé svíčky a 

musí zavírat nad 
středem černé 

svíčky. 

Bílá svíčka musí 
pohltit černou 

svíčku. Výrazně 
býčí formace, 

pokud se objeví 
po jasném 

downtrendu. 

Předznamenává 
možné dno trhu 
(třetí bílá svíčka 

změnu 
potvrzuje). 

Druhá svíčka 
nemá tělo – 

počkat na další 
svíčku, která 

pokud bude bílá, 
potvrzuje býčí 

formaci. 

 Signalizuje konec 
downtrendu. 

Druhá svíčka musí 
být v těle první. 

Černá svíčka 
nemusí být nutně 

černá, ovšem 
pokud je, je 

silnější signál 
(stejně jako 

pokud je výrazně 
dlouhá). 

Stejné jako 
Harami. 
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Long black line Hanging man Dark cloud 

cover 
Engulfing lines Evening star Doji star Shooting star Harami Harami cross 

Klasická medvědí 
formace. 

Otevírací cena je 
výrazně nad 

zavírací cenou. 
Velmi negativní 

časové období, ve 
kterém byli 

prodejci 
podstatně silnější 

než kupci. 

Tvořeno jednou 
svíčkou – barva 
není důležitá! 
Svíčka by měla 

mít stín od 
otevírací ceny 

alespoň 2x delší 
než tělo. Výskyt 

pouze po 
výrazném 
uptrendu. 

První svíčka bílá, 
pokračující 

v uptrendu a nad 
předchozí bílou 
svíčkou. Černá 

svíčka musí 
zavírat pod 

středem bílé 
svíčky. 

Černá svíčka musí 
pohltit bílou 

svíčku. Výrazně 
medvědí 

formace, pokud 
se objeví po 

jasném uptrendu. 

Předznamenává 
možný vrchol. 

První a třetí 
svíčka bývají 
dlouhé (není 
pravidlem). 

Druhá svíčka 
nemá tělo – 

počkat na další 
svíčku, která 
pokud bude 

černá, potvrzuje 
medvědí formaci. 

Může 
předznamenávat 

krátkodobé 
otočení trendu 
(korekci). Stín 

druhé svíčky by 
měl být delší než 
její tělo. Vhodné 
počkat na třetí – 

potvrzující – 
svíčku. 

Signalizuje konec 
uptrendu. Druhá 
svíčka musí být 
v těle první. Bílá 

svíčka nemusí být 
nutně bílá, ovšem 

pokud je, je 
silnější signál 
(stejně jako 

pokud je výrazně 
dlouhá). 

Stejné jako 
Harami. 

 


