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1. Úvod k relaxačním cvičením 

 
     Dechová cvičení jsou především spojována s relaxací. Schopnost 
relaxovat se rozvíjí na stejných či velmi podobných výchozích principech: 
využití představivosti (imaginace), jež hraje v nácviku relaxace velmi důležitou 
roli, spojení nácviku relaxace s pohybovou aktivitou, jež tomuto nácviku 
výrazně napomáhá, a založení nácviku na správném předpokladu, že 
relaxace tělesná umožňuje vzhledem k propojení tělesné a duševní složky 
člověka poměrně snadné navození relaxace duševní. 
      
     Důležité je též postavit nácvik relaxace na schopnosti diferencovat zcela 
jednoznačně mezi stavy napětí a uvolnění, přičemž zvláště u dětí je třeba tuto 
schopnost diferenciace založit a dále pěstovat nikoli na významech slov, ale 
na vlastním aktuálním prožitku obou těchto stavů. 
 
V současnosti jsou využívané následující metody k dosažení relaxovaného 
stavu: 
 

2. Autogenní trénink 
 

     Patří mezi nejznámější relaxační metody na světě. Byl vyvinut německým 
psychiatrem I. H. Schulzem. Používá se jako metoda psychoterapeutická. 
Ukázalo se, že pomocí autogenního tréninku se lze naučit relaxaci, přičemž 
existují poznatky o pozitivním vlivu na průběh nemocí. V autogenním tréninku 
rozlišujeme nižší a vyšší stupeň.Schulz vypracoval celou tabulku sugestivních 
pocitů – od pocitů klidu, únavy, tepla nebo pocitu chladu v těle, až nakonec 
přechod z relaxace do spánku. 
 
     Tato metoda vznikla z hypnózy, přesněji z výzkumu, který prováděl Schulz, 
aby zjistil tělesné pocity při hypnóze. Schulz později dospěl k poznání, že 
člověk se do stavu relaxace může přivést sám. 
 
     Již v roce 1923 doporučoval Schulz autogenní trénink jako metodu 
působící proti vysokému tlaku. 
 
 
  

3. Relaxační trénink dle Jacobsona 
 
     Tento relaxační trénink je založen především na svalovém systému. 
Systematickým napínáním a uvolňováním vybraných svalů lze odstranit 
svalové přepětí. Příjemné tělesné pocity, které přitom vznikají, přispívají také 
k psychické relaxaci. Protože lidský organismus tvoří celek, toto uvolnění se 
rozšíří také v nervovém , v oběhovém a v biochemickém systému. 
 
     Na rozdíl od autogenního tréninku, při němž se uvolnění vyvolává 
autoinstrukcí a pohroužením do vlastního těla , je při Jacobsonově metodě 
rozhodujícím faktorem aktivita, totiž napětí svalů, což později vede 
k hlubokému uvolnění. Stejně jako při autogenním tréninku uvolnění se 
pociťuje jako tíže , teplo, brnění, klid nebo ospalost. Tyto pocity zároveň 
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ukazují, že nejde jen o svalové uvolnění, nýbrž že se toto uvolnění šíří také do 
cév a nervů. 
 
     Jako u autogenního tréninku lze v progresivní relaxaci ( = relaxační 
trénink ) rozlišovat jednotlivé cviky, jež lze provádět každý samostatně nebo 
společně jeden po druhém.  
 
V Jacobsonově tréninku rozlišujeme následující cviky: 
 

1) Uvolnění rukou a paží 
2) Uvolnění obličeje 
3) Uvolnění šíje, ramen a horní části zad 
4) Uvolnění hrudi, břicha a zad 
5) Uvolnění beder, stehen a lýtek 
6) Uvolnění celého těla 

 
     Tyto cviky se provádějí vesměs vsedě, lze je však provádět i vleže. 
K dosažení relaxace není třeba tak dlouhé doby jako při autogenním tréninku. 
 
 
 

4. Relaxace zaměřená na dech 
 
     Je součástí behaviorální terapie soustředěné na dech, lze ji však používat i 
samostatně. Autory jsou Gerald Pohler a Lucie Pohlerová – Wagnerová. 
Pomocí této relaxace je možné dosáhnout stavu velmi hlubokého uvolnění. 
Při nácviku dochází ke zpomalení srdeční frekvence, svalovému uvolnění i 
uvolnění oběhového systému. 
 
Tento typ relaxace vychází z cyklu RELAXACE – AKTIVACE – RELAXACE 
 

 První relaxační fáze – poloha v klidu vleže na zádech, doba trvání - 10 
minut: 

 
     Již těchto 10 min přinese lehké uvolnění. Po uplynutí 10 min se začneme 
usilovně nadechovat, přitom se soustředíme na hrudní dech, co nejvíce se 
snažíme zhluboka nadechnout, pak samovolně vydechnout. Opět bez pauzy 
nádech,následuje okamžitě výdech,…atd. 
    
     Toto intenzivní hrudní dýchání – při němž se hrudní koš zvedá a klesá – je 
možno praktikovat od 3 do 10 min ( za touto hranicí je tento způsob dýchání 
pro většinu lidí namáhavý) 
 

 Druhá relaxační fáze – zůstaneme klidně ležet, doba trvání – 10 min 
 
     Během této doby pocítíme velmi hluboké uvolnění, které vzniká jakoby 
samo od sebe ( asi po 10 min pocit uvolnění zeslábne). 
 
     V této fázi dochází často k různým pocitům, jako např. mravenčení a 
chvění jednotlivých svalových Skupin.To odpovídá uvolnění silně napjatých, či 
chronicky přepínaných svalů. 
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5. Bioenergetické relaxační cvičení 
 
     Je doplňkové cvičení k fyzicky orientované psychoterapii, již vyvinul 
Alexander Lowen. Cílem této terapie je mimo jiné odstranění chronického 
svalového přepínání a získání více životní radosti. 
 
 
 
 
 

6.  Detailní relaxace (Jóga) 
 
     Je to vědomé uvolňování jednotlivých částí těla, které se postupně stávají 
středem naší pozornosti. Nejsnáze se uvolňují objemné svaly, proto 
postupujeme od svalů nohou, k nejjemnějším svalům obličejovým. 
 
     Navíc lze využít toho, že výdech působí relaxačně. Při nádechu se 
soustředíme na určitou část těla a s výdechem ji uvolníme. Někdy to vytváří 
pocit, jako bychom touto části vydechli, nebo do ní výdech "poslali". Přirozeně, 
uvolňovanou část těla si musíme uvědomit, procítit ji a přitom s ní nehýbat, 
nezkoušet uvolněnost pohybem. Každý pohyb totiž znamená svalové napětí. 
 
     Koncentrace v relaxovaném stavu je zvláštností jógy a je třeba se ji naučit: 
A nejen to. Určitou dobu zabere i nácvik detailního postupu. Chceme-li se 
nerušeně vciťovat do jednotlivých části svého těla, potom bychom pořadí, ve 
kterém tyto části následují za sebou, měli mít úplně zažité. Je možné, že tento 
moment je příčinou toho, že lidé mají rádi relaxaci pod vedením cvičitele, 
který vede jejich pozornost, a jsou-li odkázáni sami na sebe, relaxují mnohem 
hůř. 
 
     Při relaxaci procházíme vědomě své tělo v tomto pořadí (sestaveno pro 
praváky, leváci musí strany změnit): 
 

1. Pravá noha: palec - druhý prst - třetí prst - čtvrtý prst - malíček - 
chodidlo - pata - nárt - kotník - lýtko - koleno - stehno - kyčelní kloub - 
celá pravá noha.  

2. Levá noha: stejně jako pravá.  
3. Obě nohy současně.  
4. Trup: podbřišek - břicho - pas - prsa- kříž - záda - celý trup.  
5. Krk.  
6. Hlava: dolní čelist - brada - horní čelist - rty - pravá tvář - levá tvář - 

jazyk - nos - pravé oko - levé oko - oční víčka - obočí - čelo - vrch hlavy 
- zadní část hlavy - pravé ucho - levé ucho - celá hlava.  

7. Pravá paže: palec - ukazovák - prostředník - prsteník - malíček - dlaň - 
zápěstí - předloktí - loket - nadloktí - rameno plec - podpaží - lopatka - 
celá paže.  

8. Levá paže: stejně jako pravá.  
9. Obě paže současně.  
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10. Hlava: šíje - pravé ucho - levé ucho - žvýkací svaly - čelisti - jazyk - rty 
- tváře - nos - oči - oční víčka - obočí - čelo - lebka - celá hlava.  

11. Celé tělo (vícekrát opakujte).  
12. Nitro těla: mozek = nosohltan - hrdlo - plíce - srdce - žaludek - střeva - 

celá břišní dutina.  
13. Celé tělo současně (vícekrát opakujte). Zopakujeme-li celý postup (1 - 

13) ještě jednou, zjistíme, že můžeme postupovat rychleji a při jednom 
výdechu procítíme uvolnění více části najednou.  

 
 
 
 

7. Protistresová dechová cvičení 
 
     Patří mezi nejrozšířenější relaxační metody vůbec. Vycházejí ze 
skutečnosti, že dýchání je jednou ze základních životních funkcí, tudíž se 
jedná o rozvíjení jedné z přirozených lidských potřeb, ale i z okolnosti, že 
nácvik těchto cvičení se může provádět bez přímého dohledu lékaře či trenéra. 
Dýchání je kromě toho velmi dobře ovlivnitelné vůlí, a může tak samo 
sekundárně ovlivňovat další funkce těla i ducha. 
 
     Při nácviku preferujeme břišní typ dýchání, při němž se kapacita plic 
rozšiřuje i ve spodní části trupu. Jde o pomalé a hluboké dýchání, navozující 
celkový pomalý, klidný a stabilní životní rytmus. 
 
     Základem pro protistresová dýchací cvičení, ostatně jako pro všechny 
relaxační metody, je zaujetí pohodlné a uvolněné pozice vsedě nebo vleže. 
Vypustíme z mysli všechny stresující myšlenky a zaženeme je daleko za 
hranice našeho vědomí. Soustředíme pozornost na pokyny, které můžeme 
buď sami sobě podávat prostřednictvím tzv. vnitřní řeči („v duchu“), nebo je 
můžeme vyslechnout od terapeuta. 
 
     Začínáme hlubokým a pomalým nádechem nosem, v jehož průběhu 
pomalu počítáme asi do osmi až deseti podle kapacity plic a aktuálního tempa 
vdechování vzduchu. Užíváme břišní dýchání. Při počítání usilujeme 
nenásilně o dosažení co nejvyššího čísla, ale bez pocitu napětí 
a nepřirozeného přemáhání či nadměrného úsilí – nesmí jít o stres sám o 
sobě ve snaze dopočítat se vyšších čísel. 
 
     Na vrcholu nádechu následuje zadržení dechu opět s nevysloveným 
počítáním pokud možno do stejné či podobné hodnoty jako při nádechu a pak 
co nejdelší výdech nosem doprovázený opět počítáním. Po celou dobu je 
samozřejmě nutné myslet pouze na dýchání a nepřipustit narušení této 
koncentrace jakýmkoli rušícím podnětem.  
 
     Hlavní část relaxace se odehrává během zadržení dechu a následně při 
vydechování, a proto zde musí být oproštění od rušících podnětů zcela 
důsledné. 
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8. Následný stav relaxace po skončení cvičení 
 
     Relaxace může sama o sobě a tím spíše v kombinaci s cvičením mírnit 
úzkosti a deprese. Relaxace také pomáhá překonat stavy vyčerpání a mírní 
stres. Důležité je, že se relaxace po tělesném cvičení někdy dostavuje 
spontánně, případně navození relaxace je snazší po tělesném cvičení za 
pomoci relaxační techniky. 
 
 
Tab. 3. Některé změny při relaxaci a při stresu 
STRES  RELAXACE 
 Svalové napětí a prokrvení svalu  
 Dechová frekvence  
 tepová frekvence  
 Krevní tlak  
 Metabolismus  
 Hormony nadledvin a štítné žlázy  
 Kožní galvanická vodivost  
 Frekvence vln na EEG  
 
 
 

9. Úvod k dechovým cvičení k rozvoji ki 
 
     Jednou z dalších možností využití vědomého dýchání v rámci aktivního 
odpočinku je trénink k posílení ki. Jedná se o cvičení kombinující pohyb, 
vizualizaci a řízení dechu. Vědomá kontrola dýchání patří mezi základní 
atributy nutné k preciznímu zvládnutí technik karate. 
 
     V této části práci bude vzhledem k rozsahu práce pouze částečně 
vysvětleno teoretické pozadí k práci s ki a některá konkrétní cvičení tak, jak je 
učí Góši Jamaguči1.  
 

10.  Koncept ki2 
 
      Podobně jako mnoho jiných kulturních, filozofických nebo politických 
konceptů byl fenomén ki převzat Japonci  z Číny, potažmo z Indie.  Ki 
znamená doslova ducha, duši, vitální energii, životní sílu nebo i páru. 
V kontextu vitální energie či životní síly je ki podle taoistického pojetí esence, 
která vše oživuje a zároveň vším proniká a je identická s prvotní energií3.  
 
     Životní energie ki je ústředním bodem taoistických dechových cvičení, jenž 
mají ji za cíl ji posílit a zmnožit. Ki hraje podstatnou roli v různých bojových 
uměních, v Japonsku je to především aikidó, které má termín ki obsaženo 
dokonce i ve svém názvu4.  

                                                 
1 Góši Jamaguči (nar. 1942) – 8. Dan, předseda a nejvyšší instruktor International Goju-kai Karate-do 
Association.  
2 píšící se znakem 気, starší verze 氣 
3 původní, prapůvodní energie (čín. jüan-čchi) v níž jsou jin a jang ještě těsně spjaty a tvoří dokonalou 
jednotu 
4 ai (合) - být sjednocený, shodný;  ki (気) - energie; dó - 道 cesta 
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     Ki se obvykle rozděluje na vnitřní5 a vnější6. Vnitřní ki, která je 
akumulovaná uvnitř těla je dle taoismu onou prvotní energií, ze které se při 
vzniku světa vytvořily nebesa a země. Při narození člověka údajně vniká do 
těla a formuje jeho tělo a ducha. Cílem cvičení je udržet uvnitř těla, posílit ji a 
vrátit ji zpět do původní čistého stavu, v němž se nacházela v okamžiku 
narození. Pokud uniká ústy, má to za následek zkrácení délka života.  
 
     Na druhou stranu vnější ki je vzduch, který vdechujeme. V taoistických 
kruzích převládal názor, že při zadržování dechu nebo cirkulaci ki uvnitř těla je 
dodáváno vnější ki. V polovině dynastie Tchang7 se však prosadila nová 
interpretace cvičení, kde se odstoupilo od zadržování vnějšího ki pomocí 
zadržování dechu nebo jeho cirkulace uvnitř těla a přešlo se ke koncepci, jejíž 
hlavní myšlenkou je, že v těle cirkuluje nikoli vnější, ale vnitřní ki.  
 
     Dalším významný posunem byla teorie oddělení vnější a vnitřní ki v těle.   
U necvičeného člověka vnitřní ki spolu s vnějším ki tělo opouští a po jeho 
vyčerpání (vnitřního), člověk umírá. Smyslel tréninku ki pak bylo vracení 
vnitřního ki při vdechu. 
 

11.  Koncept tenčidžin8 
 
     Tenčidžin je koncept na jehož základě se v současnosti provádí cvičení ki     
ve škole Gódžú – rjú  linie rodu Jamagučiů. Jedná se o jinou interpretaci 
vnitřního a vnějšího ki, než jak byla vnímána taoistickými mysliteli.  
 
     Tato koncepce se vrací ve zjednodušené podobě k principu jin – jang, tj. 
dvou polárním silám, které svým střídáním a vzájemným působením daly 
vzniknout celému vesmíru. Jin a jang jsou polární projevy taa (řádu světa) a 
jejich konkrétními projevy jsou země a nebe. Smísením jin a jangu vzniká pět 
prvků, jež jsou základem pro zrod deseti tisíce věcí9. 
 
     Ten (nebe) je tedy chápáno jako jangový princip – mužský, aktivní, tvořivý, 
světlý, tvrdý; či (země) je chápána jako jinový princip – ženský, pasivní, 
přijímající, tmavý, měkký; dži (člověk) je chápán jako osoba v němž se tyto 
principy skrze ki promíchají. Ki přijímané ze vzduchu, přesněji řečeno z nebe 
se považuje za jangové (pozitivní) a ki přijímané ze země jako jinové 
(negativní). 
 
      Na základě kontroly toku ki pomocí cvičení lze dosáhnout rovnováhy mezi 
pozitivním a negativním ki, jenž pak vede ke zdraví a využívá se i v tradiční 
čínské medicíně. Dalším možným aspektem kontroly toku ki je naopak 
destruktivní využití v bojových uměních a to jak přímo ke znásobení energie 
útoku, tak v možném vycítění toku ki protivníka před či při jeho útoku.  
 

                                                 
5 čín. nej-čchi 
6 čín. waj-čchi 
7 asi polovina osmého stolení n. l.; čínská dynastie, která byla u moci v letech 618 – 907 n. l. 
8 天土人, ten – nebesa, či – země, džin - člověk 
9 nekonečného počtu věcí 
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     Tok ki není veden v lidském těle po libovolných drahách, ale po přesně 
specifikovaných, která spojují energetická centra10. Pro tato centra se zažilo 
používat termín čakra, avšak indická koncepce se, ve vztahu ke cvičení ki, 
mírně liší11.  Vzhledem k možným záměnám vyplývající z terminologie budou 
použity zcela české názvy břicho, srdce, čelo, temeno apod. napsané 
kurzívou, jenž bude označovat, že se jedná o místo energetického centra a ne 
část těla. 
 

12.  Základní trénink toku ki  
 
     Samotný pokrok tréninku ki lze rozdělit do čtyř fází: 

 
1. vizualizace – představa toku ki pomocí dechu, kdy si cvičenec 

představuje, že se nadechuje a vydechuje příslušnými místy a dech 
prochází stanovenými drahami 

2. vnímání vlastního ki – cvičenec vnímá a řídí vlastní tok ki  
3. vnímání cizího ki – cvičenec vnímá ki jiného člověka z velmi blízké 

vzdálenosti12 
4. vidění ki – cvičenec vidí vlastní i cizí ki13 

 
     Po zahájení tréninku ki se doporučuje, především v počátečních měsících, 
vyhýbat se alkoholu a tabáku, které snižují citlivost vnímání ki. Na druhou 
stranu se důrazně varuje před přeháněním takovýchto cvičení, neboť mohou 
údajně vést až k pominutí mysli14.  
 
 

I. Definování základního energetické centra (břicho)15 
 
     Břišní energetické centrum je alfou a omegou cvičení ki. Zároveň je i zcela 
zásadní pro ovládnutí řádné techniky v bojových umění, protože ve stejném 
místě je umístěno těžiště lidského těla.  
 
 

                                                 
10 současná západní věda odmítá koncept energetický center a považuje je za neprokázaná (viz. např. 
Český klub skeptiků Sisyfos) 
11 např. umístění břišní čakry (manipúračakra) je v hinduistickém pojetí uložena naproti pupku, na 
rozdíl od japonského (seika tanden), která je pod pupkem 
12 asi do jednoho metru 
13 v této fázi lze údajně vyhodnotit sílu ki člověka dle barvy  podobně jako u žhavého železa – čím 
bělejší, tím silnější (Jamaguči) 
14 jedná se o práci s energií a při špatném nasměrování může údajně dojít k poškození mysli 
15 seika tanden 
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Břicho je definováno třemi základními body, 
které se spojí  - pupek, začátek třísel a začátek 
hýžďového svalu.  Zhruba uprostřed lze nalézt 
základní energetické centrum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Základní tok ki v sedě 
 
 

 
 
 

                                                 
16 zazen 

 

 Nádech i výdech se provádí nosem. Při 
nádechu si cvičenec představuje, že dech 
z nosu pokračuje směrem k čelu, přes temeno 
a po páteři se stočí k břichu, kde se ki 
akumuluje. Při výdechu si představuje, že 
vzduch se z břicha dostává na povrch těla 
zhruba v okolí pupku a pokračuje mezi prsními 
svaly až do nosu. 
     Stejná metoda dýchání se používá i při 
sezení v lotosové pozici při zenové meditaci16. 
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III. Základní trénink toku ki v heikó dači 
 
     Při tomto cvičení se vždy nadechujeme nosem a vydechujeme ústy. 
Nádech i výdech jsou velmi pomalé a výdech je oproti nádechu delší. Při 
výdechu je vhodné pro kontrolu plynulosti mírně přivřít hrtan, aby byl výdech 
slyšitelný.  Při nádechu se jedná vždy o břišní dýchání, tzn. že se cvičenec 
nadechuje tak, aby se při nádechu břicho „nadmulo“.  
    
 
      Nádech:  
 

 
a) Začíná se z pozice heikó dači, kdy je pánev podsazená. S uvolněním 

pánve, tj. prohnutím bederní páteře do přirozené pozice si cvičenec 
představuje, že se nadechuje chodidly (asi uprostřed), a že dech 
postupuje po zadní straně stehen. Nádech z chodidel se spojuje 
zhruba v oblasti kostrče, aby dále pokračoval po páteři, temeni, čelu, 
hrudníku až do břicha. 

 
 
 

b) Po úplném nádechu nyní cvičenec bez jakéhokoli výdechu podsadí 
pánev, přičemž si představuje, že ki přichází ze země po přední části 
nohou do břicha.  

 
       
 
 

 
 

 
a) b) 
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     Po nádechu a podsazení pánve je břicho v mírném napětí. Cvičenec 
pouze vydechuje ústy, aniž by jakkoli měnil pozici pánve. Po dokončení 
výdechu bez zpevnění (kime) přirozeně pokračuje v nádechu. Vizualizace 
výdechu začíná vždy v břišním energetickém centru. 
 
 
Tok ki při výdechu: 
 

c) břicho 
d) srdce 
e) čelo 
f) temeno 
g) břicho + temeno 
h) břicho + dlaně 
i) břicho + dlaně + chodidla 
j) střídání 
k) periférie těla 
l) všemi směry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
nádechu vydechuje 
břichem směrem 
dopředu. 

c) 
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Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
nádechu vydechuje 
z břicha směrem k srdci 
a odtud dopředu. 

d) 

 

Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
nádechu vydechuje 
z břicha směrem k čelu 
a odtud dopředu. 

e) 
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Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
nádechu vydechuje 
z břicha směrem 
k temenu a odtud 
nahoru. 

f) 

 

Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
nádechu vydechuje 
z břicha směrem 
dopředu a zároveň 
směrem k temenu a 
odtud nahoru. 

g) 



 15

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
nádechu vydechuje 
z břicha směrem 
dopředu a zároveň po 
naznačených drahách 
ke dlaním a odtud 
dopředu. 

h) 

 

Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
nádechu vydechuje 
z břicha směrem 
dopředu; zároveň po 
naznačených drahách 
ke dlaním a dopředu; a 
zároveň po přední 
straně nohou směrem 
k chodidlům a odtud 
směrem do země. 

i) 
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Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
nádechu vydechuje 
z břicha po drahách     
ke všem bodům 
z předchozích cvičení. 
Při jednom výdechu se 
snaží „nevydechovat“ ze 
všech bodů najednou, 
ale zaměřuje střídavě 
tok ki na jednotlivá 
centra. 

j) 

 

Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
nádechu roztočí v břichu 
ve směru hodinových 
ručiček a pokusí se ji 
poslat k periferiím těla 
tak, aby však ki neunikla 
mimo hranice těla 
(„nabití“ těla pomocí ki) 

k) 
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IV. Pokročilejší trénink toku ki – vnitřní Sančin 
 
 
     V tradici rodu Jamagučiů se učí tři druhy Sančin – dvě vnitřní a jedna 
vnější. Formy vnitřních  Sančin jsou charakteristické cvičením bez tenze 
s výjimkou  malého kime na konci výdechu a to pouze v oblasti břicha. Dalším 
výrazným odlišením od vnější Sančin (běžně cvičená s napětím a dýcháním 
ibuki) je podobná  práce s pánví jako při základním cvičení ki v heikó dači.  
 
         V této části bude věnovaná pozornost nejběžněji cvičené vnitřní Sančin. 
Pro vnitřní Sančin se obecně nepoužívá žádný speciální název, nicméně 
slovo vnitřní, které se postupně zažívá,  podtrhuje, že jde o cvičení vnitřní síly, 
tedy toku ki.  
 
     Vnitřní Sančin slouží jako pomocné cvičení pro zvládnutí vnější, 
standardně cvičené Sančin. Vyvinula se podobně jako katy Taikjoku z kat 
Gekisai, které slouží pro snadnější přechod cvičení od jednoduššího              
ke složitějšímu.  
 
      
 
      

 

Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
nádechu roztočí v břichu 
ve směru hodinových 
ručiček a pokusí se ji 
poslat do všech směrů. 
(„vybití“ těla pomocí ki 
tak, aby nové, 
„čerstvé“ ki mohlo 
vstoupit do těla) 

l) 
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Na rozdíl od standardní 
Sančin je nádech 
prováděn celou dobu až 
do dokončení krytů 
morote uke. Cvičenec si 
představuje, že 
s nádechem akumuluje 
ki ze země (či 
z tenčidžin), tok dále 
pokračuje po zadní 
straně nohou, páteř, 
temeno, obličej až do 
břicha. 

První krok do sančin dači – nádech. 

  

Na rozdíl od standardní 
Sančin je nádech 
prováděn celou dobu až 
do dokončení krytů 
morote uke. Cvičenec si 
představuje, že 
s nádechem akumuluje 
ki ze země (či 
z tenčidžin), tok dále 
pokračuje po zadní 
straně nohou, páteř, 
temeno, obličej až do 
břicha. 

První krok do sančin dači – nádech. 
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Nyní bez dechu podsadí 
cvičenec pánev a 
zároveň si představuje, 
že tok ki přichází opět 
od spodu (či 
z tenčidžin), tentokráte 
však po přední straně 
nohou. 

První krok do sančin dači – podsazení pánve bez dechu. 

  

Cvičenec si 
představuje,že 
akumulovanou energii 
(ki) získanou při 
předchozím nádechu a 
podsazení pánve 
vydechuje z břicha 
směrem k čelu a odtud 
dopředu. (džin 
z tenčidžin). 
V pokročilejší formě je 
tok ki cvičen do všech 
stran (viz. cvičení 
v heikó dači bod l). 

Výdech při krytu. 
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Cvičenec na konci 
výdechu provede malé 
kime (pouze břicho). 
Během kime si 
představuje, že se ki 
vrací po stejné dráze do 
břicha. (džin z tenčidžin) 

Kime při výdechu (kryt). 

  

Cvičenec si při 
nadechování                  
a stahování ruky           
do hikite představuje, že 
ki přichází ze shora (ten 
z tenčidžin) do temene, 
dále pokračuje po páteři 
do spodní části trupu a 
odtud do břicha. 

Nádech do hikite.  
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Cvičenec bez dechu 
podsadí pánev a 
zároveň si představuje, 
že tok ki přichází            
od spodu (či z tenčidžin)  
po přední straně nohou. 

Podsazení pánve bez dechu. 

  

Cvičenec beze změny 
pozice pánve provede 
s výdechem cuki a 
zároveň si představuje, 
že ki  proudí z břicha 
směrem do předu (džin 
z tenčidžin). 

Cuki s výdechem. 
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     Všechny ostatní kroky vnitřní Sančin jsou prováděny stejně jako na výše 
uvedených principech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cvičenec na konci 
výdechu provede malé 
kime (pouze břicho). 
Během kime si 
představuje, že se ki 
vrací po stejné dráze do 
břicha. (džin 
z tenčidžin). 

Kime po výdechu (cuki). 
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13.  Závěr 
 
 
     V této práci byly popsány různé metody práce s dechem ve vztahu 
k relaxačním účinkům. Vzledem k rozsahu práce nebylo cílem popsat 
všechny možné metody a porovnávat je, ale spíše poukázat na některé 
principy, které se osvědčily či zažily během dlouhého období, kdy lidstvo 
bojuje s vlastním stresem.  
 
     Doufám, že část věnovaná ki alespoň v náznaku osvětluje metodu tréninku 
tohoto fenoménu. Pochopitelně si uvědomuji, že z pohledu současné moderní 
vědy se trénink ki pohybuje na velmi tenkém ledě, nicméně může sloužit 
minimálně k tréninku koncentrace a přinést novou dimenzi  do vlastního 
cvičení karate. 
 
     Gógen Jamaguči nazýval kata Sančin a Tenšó pojmem ricuzen, jenž 
v překladu znamená zen v postoji (na rozdíl od zazen – zen v sedě), čímž 
upozorňoval na mnohem hlubší smysl těchto dvou kata. Součástí cvičení 
Sančin i Tenšó je i vnimání a rozvoj ki a v kombinaci s dýcháním ibuki patří 
mezi nejtěžší atributy školy Gódžú – rjú. Z tohoto pohledu přijde pochopitelné, 
že podle dochovaných svědectví učil Mijagi Čódžun každý krok Sančin tři 
měsíce. 
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