Rozhovor Veronika Partiková
Veronika Partiková ráda
trénuje nejen v tělocvičně,
ale také pod širým nebem

Boj v sobě máme
geneticky zakotvený
Trenérka a milovnice wu-šu (kung-fu), kvůli kterému se neváhala
odstěhovat do Hongkongu. Sportovkyně ověnčená titulem mistryně světa.
Bojovnice, která se prosadila ve světě konzervativních čínských mistrů.
Veronika Partiková jde po své cestě pevně a odhodlaně
ptal se Miroslav Mašek
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Jako laik se nejprve musím zeptat – znamenají výrazy kung-fu a wu-šu totéž?
Ano i ne. Wu-šu je nadřazený pojem značící „bojové umění“ nebo „umění války“.
Začleňují se pod něj dva základní typy:
tradiční a moderní. První vychází ze sebeobrany a zahrnuje historické styly,
druhý vznikl až v 60. letech 20. století
za kulturní revoluce a Čína se jej snaží
protlačit na olympiádu. Moderní wu-šu
už nemá se sebeobranou nic společného,
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jde spíš o gymnastické prvky. A aby to
bylo ještě složitější, někdy se modernímu
wu-šu říká jenom wu-šu, zatímco slovo
kung-fu označuje tradiční styl…
V kolika letech jste se kung-fu začala věnovat?
Jako první přišlo na řadu karate, které jsem cvičila od jedenácti dalších osm
let. Jenže pak mě přestalo bavit a hledala jsem něco nového. Oslovilo mě prá-

vě kung-fu – nebylo v Česku zdaleka tak
rozšířené, ovšem kvalitní učitelé už tu
přece jen působili.
Čím vás kung-fu nadchlo?
Na semináři jsem se setkala s čínským
mistrem z Řecka, který vysvětloval biomechanické principy pohybů. A hloubka
systému i jeho propracovanost mi učarovala. Tradiční wu-šu zahrnuje dlouhou
řadu stylů, z nichž má každý své vlast-

Rozhovor Veronika Partiková

Během doktorského studia v Hongkongu vyučovala
Partiková na univerzitě sebeobranu

Veronika Partiková soutěžila na mistrovství světa ve wu-šu
mimo jiné s pěstní formou

ní principy, bojovníci se jinak pohybují
a třímají různé zbraně.

mene D) nebo vějíř. Mezi dlouhými jde
o hůl, kopí, halapartnu a trojzubec. No
a existují i různé perličky jako třeba bič.

Tygr i jeřáb

Které z nich používáte vy?
Někteří lidé „sbírají“ formy a zbraně,
aby si mohli odškrtnout, že umějí něco
dalšího ze seznamu. Já se v tom ráda doslova pitvám, nejedu na kvantitu. Styl
Hung Kuen zahrnuje hned několik forem s holí a jedna z těch pokročilejších
mě baví nejvíc. Je dost složitá, ovšem velmi hezká.

V akčních filmech mistři kung-fu používají styly pojmenované po zvířatech.
Je tomu tak i ve skutečnosti?
Některé skutečně stojí na konkrétním
tvorovi. V našem stylu Hung Kuen najdete pět zvířat, z jejichž pohybu vycházíme.
Třeba u tygra držíte ruku tak, že připomíná pokrčenou tlapu s drápy. Dané zvíře zároveň charakterizuje strategii vaší
práce se soupeřem. Tygr představuje drtivou sílu, která jde vždy vpřed. Jeřáb je
měkčí a pohybuje se v kruhu kolem protivníka.
Se kterými zbraněmi se lze v kung-fu setkat?
Mezi základní krátké typy patří šavle,
meč, dýky, motýlí meče (krátké a silné
párové zbraně se záštitou ve tvaru pís-

Z čeho se taková hůl vyrábí a jak je
dlouhá?
Sestává z různých druhů dřeva,
třeba z čínské růže. Jde o pružný materiál bez suků, díky čemuž můžete po holi plynule
klouzat rukama. Naopak
třeba bambus se vůbec
nehodí. V různých stylech mají hole odlišné

Veronika Partiková
(* 1988)
V dětství začala cvičit karate, posléze jí učarovalo tradiční kung-fu a dnes
se věnuje i dalším bojovým sportům včetně MMA nebo wrestlingu. Vystudovala sociální pedagogiku na brněnské Masarykově univerzitě a jako
reprezentantka ČR dosáhla řady mezinárodních úspěchů včetně titulů vicemistryně Evropy a mistryně světa v kung-fu. Před šesti lety se
přestěhovala do Hongkongu, aby čerpala znalosti a dovednosti od
nejlepších mistrů, a založila si tam vlastní školu. Kromě sportu se
věnuje i výzkumu – na Hong Kong Baptist University získala doktorát za svou práci o tradičních čínských bojových uměních, mentální
odolnosti a kolektivismu.

rozměry – moje oblíbená forma pracuje
s velmi dlouhou holí, která kdysi sloužila ke srážení jezdců z koní. Jindy se zbraň
přizpůsobuje postavě konkrétního soutěžícího – když vzpažíte, měla by vám sahat ke konci ruky, případně k obočí.
Zmínila jste sečné a bodné zbraně. Jak je
to s jejich ostřím?
Cvičné zbraně se nebrousí. Specifickou
kategorii představují soutěžní typy s extrémně tenkou čepelí. Díky ní rozhodčí vidí, že závodník dokáže při pohybu
přenést sílu až na její konec – pokud
správně bodne nebo sekne, čepel se
zavlní a vydá typický třaskavý
zvuk. V tradičním wu-šu bývají
tréninkové zbraně těžší a realističtější.
Úplní začátečníci
trénují pouze beze
zbraně?
Přesně tak. Nejprve se musíte naučit
základní postoje, jak
chodit, jak přenášet
sílu a pracovat s těžištěm.
Časem se k tomu přidává
trénink se zbraněmi, přičemž začínáte s těmi základními: šavlí a holí.

Výměna energií

Co pro vás osobně wu-šu
znamená? Bojový sport,
bojové umění nebo životní styl?
Všechno dohromady. Když
necvičím, nezvládám sama
Přežít Leden–únor 2021
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Veronika při tréninku s šavlí na ostrově Lamma, kde žije
se sebou vydržet a jsem smutná. Cvičení
pro mě znamená být naživu, fungovat,
růst. Nedílnou součástí je i samotný boj,
který v sobě všichni máme geneticky
daný. Jde o nejpůvodnější variantu výměny energie mezi lidmi. I proto je pro
mě esence boje velmi důležitá.
Dá se kung-fu pojmout jako způsob vybití negativních emocí?
Teoreticky ano, jenže já to tak nemám.
Hodně lidí začíná cvičit právě proto, že
mají problémy s agresivitou. Já kung-fu
naopak vnímám v té pozitivní linii.
Jakým způsobem bojovník kung-fu reaguje na atak protivníka?
Záleží na konkrétním stylu – každý má
totiž jinou strategii práce se silou. Můžete uhnout, úder vyblokovat nebo třeba
zaútočit ve stejný okamžik.
Dá se uměním starým stovky let ubránit i v 21. století?
Určitě, byť jsem to naštěstí zatím nemusela vyzkoušet. Kung-fu vás učí nejen se
bránit při konf liktech, ale také jim předcházet. Třeba jak se dívat kolem sebe
a nedostat se do nebezpečných míst. Musím ovšem přiznat, že tady v Hongkongu
vznikl s kung-fu ohledně sebeobrany jistý problém…
O co se jedná?
V Evropě žáci při cvičení běžně praktikují
i drily a sparingy. Oproti tomu v Asii studenti skoro nemají o kontaktní trénink
zájem – stojí jen o procvičování forem. To
mi vadí, a proto jsem začala hledat další
sport, ve kterém tohle omezení nepanuje.
Zkoušela jsem sandu, box, thajský box…
A nakonec před třemi lety padla volba na
MMA. Neměla jsem žádné ambice, jenže
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Příprava na Veroničin druhý zápas MMA v Thajsku

mě to pohltilo a v roce 2021 bych měla mít
svůj první zápas mezi profesionály. Jako
amatér mám za sebou zatím čtyři klání
s bilancí 1 ku 3.

Šestkrát týdně

Jak často cvičíte, abyste se udržovala na
požadované úrovni?
Většinou dvě až tři hodiny denně, šestkrát v týdnu. Z toho tři dny dělám trenéra a k tomu mám i další zaměstnání.
Konkrétní složení tréninku závisí na

Zmínila jste, že se živíte i jako trenérka…
Mám vlastní značku Kung Fu Academic, pod kterou vedu skupinové lekce
pro děti i privátní hodiny určené především pro dospělé. Snažím se v roli učitele stále zlepšovat a přistupovat k výuce
systematičtěji. Svět kung-fu toho obsahuje hrozně moc a chci ho žákům předávat po „menších kouskách", aby na
sobě za rozumnou dobu viděli pokrok.
Jinak by pro ně lekce byly frustrující.
Zájem o výuku je v Hongkongu o něco

Zájem o výuku kung-fu je
v Hongkongu menší než
v Evropě, protože v domovské
Asii nemá prvek exotičnosti
tom, kterému sportu se zrovna věnuji. Při kung-fu jsou to postoje, základní
techniky a formy, zbraně… Nácvik forem i sparing jsou fyzicky náročné, ale
pokaždé jiným způsobem. Formy bych
přirovnala k maratonu, protože člověk
dlouho setrvává v nízkých postojích.
Sparing připomíná spíš sprint a velkou
roli hraje také výbušnost.
Jíte, na co máte chuť, nebo se stravujete
nějak speciálně?
Jím zkrátka tak, abych měla dostatek
energie. Snažím se vynechávat věci z polotovarů, pizzu a podobně. Na jídelníčku
mám hodně zeleniny, hnědou rýži, kuřecí a hovězí maso. Usiluji o kvalitní stravu, ale kalorie si rozhodně nepočítám.

menší než v Evropě, protože místním
na kung-fu chybí onen prvek exotičnosti. Navíc tradiční wu-šu zkrátka nepatří
do současného mainstreamu jako třeba
fotbal.
To znamená, že nemá ani své celebrity?
Na filmovém plátně hvězdou i po letech
zůstává kreslená kung-fu panda, mezi
samotnými sportovci však známé osobnosti budete hledat těžko.
Coby reprezentantka ČR ve wu-šu jste se
vypracovala v absolutní světovou špičku. Na které úspěchy jste nejvíc hrdá?
Na jedné akci bývají povoleny tři starty v různých disciplínách, moje obvyklá
kombinace zahrnuje pěsti, šavli a dlou-
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hou hůl. Před přestěhováním do Asie jsem
se stala mistryní ČR, z hongkongských
šampionátů mám dvě zlata a jedno stříbro. Na evropské úrovni jsem v letech 2017
a 2019 skončila druhá, na mistrovstvích
světa jsem v roce 2014 dosáhla na nejvyšší příčku s dvojitými háky a o dva roky
později jsem s holí obsadila čtvrté místo.
Skok do úplně jiného světa znamenal můj
první zápas v MMA i v grapplingu neboli
brazilském jiu-jitsu.
Je běžné, že na mezinárodních šampionátech asijských bojových sportů uspějí Evropané?
Tradičně silní jsou reprezentanti Ruska a Číny, v mírném závěsu za nimi pak
Američané a Ukrajinci. Obecně platí, že
evropští sportovci se docela často umísťují na předních příčkách, jenže jejich
země mívají malé výpravy. Velký úspěch
pro ně znamená i pár medailí, které by
velmoci naopak považovaly za selhání.
Jste stále členkou české reprezentace?
Za rok 2020 ještě ano, byť už několik let
nemám žádné sportovní výsledky z České republiky. Takže jsem velmi vděčná,
že mě stále evidují.

Předsudkům navzdory

Do Hongkongu jste se přestěhovala
před šesti lety. Co vás táhlo právě tam?
Styl Hung Kuen má centrum buď zde,
nebo na jihu Číny. Volba byla jednoduchá – v Hongkongu už jsem měla přátele, znala jsem několik místních mistrů
a u jednoho z nich jménem Wong Chung
Man jsem se toužila učit.
Nedívali se hongkongští bojovníci na
ženu z Evropy skrz prsty?
V Hongkongu je rozšířený rasismus, stejně jako předsudky vůči ženám. Když se
Evropan přijede něco učit na dva týdny, zatleskají mu a pochválí ho – protože vědí, že brzo odcestuje. Ale pokud tu
chcete žít a trénovat dlouhodobě, prožijete si hodně hořkosti. Učitelé většinou
umějí anglicky, přesto na vás při cvičení mluví kantonsky – protože se jim do
angličtiny nechce. Anebo nemluví vůbec. Už ve škole jsem si musela vše vybojovat. Řekla jsem si, že budu vždycky
dělat něco navíc. Když si ostatní sedli,
cvičila jsem dál. Nejdřív mi naznačovali,
že jsem blázen, a teprve časem mě začali brát o to seriózněji. Dnes už mám dobrou pozici, kterou jsem si však musela
vydřít. A trvalo to rok nebo dva…

Sestava s holí na mistrovství Evropy
Připadá mi zvláštní, že se k vám takto
choval učitel, který o vašem příjezdu
předem věděl…
Mistři kung-fu nemají pocit, že by vám
svým jednáním činili něco negativního.
Vnímají to tak, že vám předávají spoustu hezkých věcí, že vás vzali pod svá křídla. A ve výsledku tomu tak nakonec je.
Jakmile mě Wong Chung Man začal brát
vážně, absolvovali jsme spolu čajový rituál, kdy jsem mu slíbila, že budu navždy
jeho studentem a neodejdu k jinému mistrovi. A on se zavázal, že mě nikdy nezapře. V Hongkongu jde o velmi silný
okamžik, který de facto znamená adopci žáka mistrem a jeho přijetí do mistrovy rodiny.
Jaké jsou vztahy mezi studenty? Pomáhají si, nebo spolu dravě soutěží?

Vazby mezi studenty kung-fu vycházejí z rodinného modelu. Pokud začnete
u některého mistra cvičit, všichni dosavadní žáci se stanou vašimi staršími sourozenci a další nováčci pak těmi
mladšími. A skutečně si ve všem pomáháte, i mimo tělocvičnu. Takový systém
od vás ovšem vyžaduje účast na všem, co
se ve skupině děje, a klade na vás i jisté
společenské nároky. Konají se například
velké kung-fu párty, kde se na několik
hodin sejdou stovky lidí, a neměl byste
na nich chybět.
Donutily vás tréninky v kantonštině se
začít tento jazyk učit?
Ano, a dokonce i některé z mých pozdějších MMA lekcí se odehrávaly v kantonštině. Dnes už dokážu porozumět, ale
stále jazyk neovládám tak, abych si do-

Při rozhovoru o kung-fu pro deník China Daily (podzim 2020)
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kázala s někým plynně popovídat. I taková úroveň – spolu se znalostmi reálií
a filozofie – nicméně udělá na mistra dojem. Neustále je třeba dokazovat, že o výuku stojíte a máte o ni seriózní zájem. Jde
o jakousi hru, jak moc jste ochotni zaplatit, kam až dokážete zajít.

Nový pohled na svět

Vídáte svého učitele často?
Teď už moc ne, asi dvakrát měsíčně.
Hlavně proto, že jsem se nedávno přestěhovala. Když skončím výuku svých
žáků a vyrazím za ním, dojedu obvykle v okamžiku, kdy zrovna zavírá roletu
na dveřích… Takže se potkáváme hlavně
mimo jeho tělocvičnu.
Jak vás život v Asii změnil?
Člověk se naučí vnímat svět více relativně, nehodnotíte ho jen černobíle. Uvědomíte si, že vše se neustále mění a hodně
záleží na úhlu pohledu. Naučíte se toho
mnohem víc snést, protože zjistíte, že
bez adaptace to nepůjde. Kung-fu dá člověku specifickou mentalitu – díky němu
se umíte do věcí opřít, přestat myslet i cítit a prostě zamakat. A k pocitům či myšlenkám se vrátit až později. Jsem moc
ráda, že jsem se pro život v Hongkongu
rozhodla – kultura kung-fu je tady hlubší než v Čechách a můžete cvičit přímo
u zdroje.
Co vás nyní čeká ohledně zápasů MMA?
Tenhle sport vnímám jako další část cesty, po níž jsem se kdysi vydala: od karate
přes kung-fu k MMA, které mě momentálně pohlcuje nejvíc. Vždycky jsem byla
víc zaměřená na proces než na jeho cíl.
Stoupat nahoru, kam až to půjde. Mezi
profesionály budu reprezentovat kon-

Partiková při „angličácích“ –
crossfitových cvicích zaměřených
na rychlost a hbitost
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Čajový rituál, při němž student před svědky slibuje věrnost svému mistrovi
krétní stáj a vyzkouším si tvrdší pravidla než u amatérů – povolují například
používat při zápasu lokty.

máte povinnost trávit karanténu v hotelu. A zaplatit si ho ze svého, na což bohužel nemám peníze…

Jak moc váš život v Hongkongu ovlivnila pandemie koronaviru?
Na jaře tu bylo všechno zavřené, život se
na několik měsíců zastavil a platila po-

Co byste vzkázala čtenářům, kteří uvažují, že by kung-fu vyzkoušeli?
Odhodlejte se udělat ten nejtěžší první
krok – zabalit si batoh a přijít do tělocvič-

Při čajovém obřadu jsem
mistrovi slíbila, že budu
navždy jeho studentem. A on se
zavázal, že mě nikdy nezapře
vinnost nosit roušky. A teď přichází další vlna… Na druhou stranu, Hongkong je
na takové věci velmi citlivý – k ohlášení
druhé vlny totiž stačilo pouhých padesát
případů onemocnění. Tělocvičny jsou
zatím otevřené, ale bojíme se, že nám jejich provoz brzo zase zakážou… Na konci roku se měla konat velká MMA show
a už je zřejmé, že se neuskuteční.
Jak s takovou situací bojujete?
Je to těžké. Už mi není dvacet, v profesio
nální sportovní kariéře mi příliš času
nezbývá – a koronavirus mi z něj ještě
ukrajuje. Taky jsem zjistila, že na Vánoce zůstanu zablokovaná v Hongkongu.
Při návratu ze zahraničí musíte totiž absolvovat dost dlouhou karanténu. Dříve jste přitom mohl být doma, ale nyní

ny. Určitě bych doporučila vyzkoušet si
první hodinu u více učitelů a pobavit se
s nimi. Vaše pocity vám pak jasně napovědí, kde se budete cítit jako doma.

Veronika a její učitel (sifu) Wong Chung
Man

