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Viete, čo je WING CHUN? Tento na prvý pohľad zložitý názov v sebe skrýva  
druh bojového umenia, ktoré má už aj u nás mnoho priaznivcov.  

Napriek tomu má slabú osvetu. Preto sme zisťovali, v  čom spočíva jeho popularita, 
ako funguje, ale aj čo vlastne znamená. Prinášame vám informáciu o WING CHUN 

a zároveň inšpiráciu pre spôsob pohybu v kombinácii s účinnou sebaobranou.

Najobľúbenejšie bojové umenia 
sa zrodili v Ázii. A inak to 
nebolo ani s WING CHUN. 

Juhočínske bojové umenie, 
ktoré je označované za veľmi 
efektívny spôsob sebaobrany, 

sa stáva čoraz obľúbenejším aj 
v našich zemepisných šírkach. 

Keďže overených a dostupných 
informácií na túto tému je 
pomerne málo, pri tvorbe 

článku sme úzko spolupracovali 
s profesionálom, ktorý sa WING 

CHUN venuje už 18 rokov a od roku 
2005 vedie vlastnú školu s názvom 

Federácia WING CHUN KUEN 
(http://www.wingchunkuen.sk/). 

Naše otázky zodpovedal Si-
fu (teda učiteľ-otec)  

Juraj Povinec.

Hneď na úvod sme narazili na 
nejasnosti ohľadom samotného 

názvu. Keď sa totiž začnete zaujímať 
o WING CHUN, natrafíte na niekoľko 

rozdielnych názvov. Niekde  
je uvádzané WING CHUN, niekde 

WING TSUN alebo VING TSUN,  
WING CHUN KUEN. Preto sme si  

dali tento zmätok vysvetliť.  
Ktorý názov je teda správny? 

MÔJ TRÉNING

„Názov WING CHUN, Wing Tsun, 
Ving Tsun, Ving Tchun a pod., je 
v podstate jedno a to isté bojové 
umenie. Číňan by každé jedno 
takéto slovné spojenie napísal 
rovnakými čínskymi znakmi. 
Avšak, tu, v Európe, to znamená 
oveľa viac. Ide tu hlavne o učiteľa 
a jeho spôsob, akým bojové umenie 
vyučuje a ako ho aplikuje v boji,“ 
hovorí Si-fu Juraj Povinec a na 
vysvetlenie nám uvádza príklad:

„Napríklad názov Wing Tsun  
(Ving Tsun, Ving Tchun) 
predstavuje mäkký systém, ktorý 
využíva v boji viac odchádzanie 
od súpera, s úzkym a krátkym 
postojom, s ťažiskom tela na 
zadnej nohe, čo však obmedzuje 
jeho pohyb v priestore a oslabuje 
tvrdosť a prieraznosť úderu. 
Vplyvom takéhoto základného 
atribútu bojového umenia, ako 
je postoj bojovníka, sa stáva 
Wing Tsun úplne iným bojovým 
systémom, ako je systém WING 
CHUN.

WING 
CHUN 

Si-fu  
Juraj  

Povinec
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MÔJ TRÉNING

V bojovom umení s názvom WING CHUN 
je ťažisko tela v postoji bojovníka na 
oboch nohách rovnaké. Umožňuje tak 
využívať priestor v celom rozsahu, bez 
obmedzenia rýchlosti a so spontánnou, 
inštinktívnou reakciou podľa útoku 
súpera. A vďaka postoju na oboch 
nohách má systém WING CHUN pri 
údere omnoho väčšiu prieraznosť. 
Preto si dovolím tvrdiť, že systém 
s názvom WING CHUN je omnoho 
reálnejší na využitie v boji. 

Nie je teda správne zahŕňať bojové 
umenie s názvami WING CHUN, Wing 
Tsun, Ving Tsun, Wing Tchun do jedného 
celku, pretože vďaka použiteľnosti, 
technike a taktike boja sa môže jednať 
o úplne odlišné bojové umenie.”

Zaujímavosť 
z histórie
Najrozšírenejšou informáciou o samot-
nom vzniku tohto umenia je, že ho založila 
mníška, ktorej prvou žiačkou bola žena 
menom Yim WING CHUN. Práve po nej má 
byť bojové umenie pomenované. Podľa 
Si-fu Juraja Povinca však ide len o legen-
du, ktorej úlohou bolo zmiasť pátranie po 
novom rebelskom bojovom umení WING 
CHUN, ktoré vytvorili dvaja shaolinskí 
mnísi na obranu utláčaného ľudu.
Keďže existuje mnoho bojových umení 
a v rámci wing chun viacero prevede-
ní, zaujímalo nás, čo je špeciálne alebo 
výnimočné na WING CHUN, konkrétne 
v škole Federácie Wing Chun Kuen, v po-
rovnaní s ostatnými umeniami. 

TIP 
Pri výbere bojového 

umenia sa zaujímajte 
nielen o názov, ale aj  

o učiteľa, ktorý  
bojové umenie  

vyučuje. 

V rámci bojového umenia WING CHUN 
existuje viacero asociácií a federácií 
s rôznymi názvami, v pozadí ktorých je 
vždy zakladateľ, teda učiteľ, ktorý toto 
bojové umenie špecifikuje a zároveň mu 
dáva jedinečnosť v spôsobe výučby, pre-
vedenia techník a postupov. Preto nasle-
dujúce informácie a vyjadrenia nemôže-
me uvádzať všeobecne, ale len v súvis-
losti s wing chun školou Federácie WING 
CHUN Kuen, ktorej majiteľ a učiteľ sa nám 
k téme vyjadruje. Škola Juraja Povinca vy-
užíva systém WING CHUN, pričom sa pri 
výučbe zameriava na presnosť techník, 
na rýchlosť reakcie, na pohyb v priestore 
a na prieraznosť v údere. Základom sys-
tému bojového umenia WING CHUN je čo 
najrýchlejšie eliminovať súpera. Čiže jed-
noduchosť a účinnosť v boji.

 
Filozofiou našej školy je vyučovať bojové  
umenie na obranu a ochranu svojich blízkych 
a seba, a to ponaučením a umravnením v boji,  
ale určite nie agresivitou a hnevom.  

 hovorí Si-fu Juraj Povinec.

Dozvedeli sme sa, že jeho 
výnimočnosť spočíva hneď 
v niekoľkých špecifikách:

 WING CHUN je bojové umenie 
špecializované na boj na blízku 
vzdialenosť. Využíva krátke, priame, 
rýchle a s použitím  
ťažiska aj tvrdé a prierazné údery 
alebo bloky. 

 Obrana aj útok sú súčasné, teda 
jednou rukou sa blokuje súperov 
útok a zároveň sa druhou rukou 
udiera, v čom sa zásadne odlišuje 
od iných systémov, kde sa najskôr 
blokuje a potom prichádza úder.

 Kopy vo WING CHUN sú iba od 
žalúdka dolu, žiadny kop na hlavu.

 Systém má veľa podtrhacích, 
resp. podkopávacích technik a ich 
kombinácií. 

 Ďalšou zvláštnosťou tohto systému 
je výuková metóda Chi Sao, kde 
sa cvičenci učia reagovať jeden na 
druhého iba tlakom a hmatom. 

 WING CHUN je rýchle a spoľahlivé 
bojové umenie na reálne použitie. 
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A ako to vlastne funguje? 
Stratégia tohto bojového umenia je založená  
na piatich základných princípoch: 

1.  Chrániť si stred tela a útočiť aj blokovať zo stredovej línie.

2.  Pri vykonávaní techník si kontrolovať nielen zápästie, ale aj 
postavenie lakťov, čím sa zabezpečí presnejšie prevedenie techniky.

3.  Počas útoku útočiť na súperovu os tela, presne do jeho ťažiska tak, 
aby sa vytvoril prieraznejší, tvrdší a tým účinnejší úder.

4.  Neustále budovanie si reakčných reflexov vo výukovej metóde 
Chi Sao, ktorá učí reagovať na základe tlakov a hmatov, čím sa 
dosiahne podstatne rýchlejšia obrana aj útok.

5.  Naučiť sa ľahko, voľne a ekonomicky pohybovať sa v priestore, 
a rovnako ekonomicky vykonávať techniky blokov, úderov a kopov, 
so zameraním sa na spevnenie tela iba na konci dráhy techniky.

Pre lepšiu predstavu, ako prebieha samotná výučba WING CHUN sa nám 
Si-fu Juraj Povinec vyjadril k výukovým metódam, technikám a postupom, 
ktoré sám vyučuje vo svojej škole (viac na: http://www.wingchunkuen.sk/).

MÔJ TRÉNING

WING 
CHUN 

Vyjadrenia žiakov:
 Okrem toho, že mi tréningy dávajú  

pohyb, získavam schopnosti, ktoré môžem  
v prípade potreby použiť. Matej, 35

 Keď sa ocitnem v ohrození, chcem sa  
spoliehať hlavne na seba. Ak viem ako, 
dokážem sa ubrániť komukoľvek. 
Karolína, 28

58 JÚN 2015



 
V našej WING CHUN škole je sedem základných 
foriem. Pričom slovo forma predstavuje zostavu 
rôznych po sebe nadväzujúcich techník.  

1.  Sil Lum Tao: zostava, kde sa súper učí základné údery a bloky.

2.  Cham Kiu: forma, ktorá je zameraná na pohyby do strán, kopy, 
podtrhnutia, techniky zo strany súpera a boj s viacerými súpermi.

3.  Biu Gee: forma zameraná na bodajúce prsty a špeciálne smerované 
techniky lakťov pre dosiahnutie efektívnejšieho útoku.

4.  Muk Yan Chong: forma na tzv. drevenom panákovi, je tu 108 techník, 
ktoré musí žiak vykonať technicky presne, tvrdo, s prierazom 
a efektívne s účinkom na ťažisko a spevnenie tela.

5.  Luk Dim Boon Kwun: forma s 2,5-metrovou palicou, ktorá je výborná 
pomôcka na spevnenie tela žiaka v bojových technikách a držaní tela.

6.  Bart Cham Dao: forma s dvomi krátkymi motýlími mečmi.  
Jej techniky sú vytvorené tak, aby bolo možné brániť sa nimi pred 
akoukoľvek sečnou alebo bodnou zbraňou.

7.  Krátke palice: forma vytvorená do dnešnej doby, sú v nej techniky 
vyňaté zo šiestej formy s motýlími mečmi, používa sa ako obrana 
proti palici, nožu a iným krátkym bodným zbraniam.

Podľa slov Juraja Povinca sa všetky 
tieto formy vyučujú postupne, podľa 
poradia, okrem siedmej formy, ktorá 
sa vyučuje popri prvej a druhej forme. 
„Postup pri výučbe našej školy je 
zameraný nielen na formu, resp. 
techniku samotnú, ale aj na použitie 
techniky a jej aplikovanie. Po ich 
nacvičení a vydrilovaní sa posúva 
výučba k sparingu. Najskôr je sparing 
koordinovaný, s obmedzeným útokom, 
a postupne sa k nemu pridávajú 
ďalšie techniky, súperove nástupy 
a kombinácie útokov tak, aby bol žiak 
pripravený inštinktívne reagovať na 
akýkoľvek útok.“

Výučbou bojového umenia WING CHUN 
sa človek zdokonaľuje v bojových 
a obranných technikách a zároveň 
získava skúsenosti na ich použitie. Dĺžka 
výučby je individuálna, pretože závisí 
od intenzity tréningov. V prípade troch 
tréningov do týždňa je možné naučiť sa 
jednu formu s jej aplikáciami približne za 
jeden rok, pričom tréningová hodina trvá 
120 minút. Ak zvládnete prvé tri výukové 
formy, stávate sa inštruktorom a po 
dosiahnutí všetkých siedmich foriem, aj 
s aplikáciami a so všetkými výukovými 
postupmi, sa môžete stať učiteľom. 
Za každú dokončenú formu, spolu 
s prislúchajúcimi výukovými metódami 
je žiak ohodnotený certifikátom. Okrem 
toho môžete tréningom získať fyzickú 
kondíciu, pevné svalstvo, pohyblivosť 
a pružnosť, a hlavne rýchlosť, pohotovosť 
a presnosť v prípade reálneho ohrozenia. 

Ak vás wing chun oslovilo svojou 
filozofiou, technikami a spôsobom 
výučby, chýba vám už len informácia 
o tom, čo potrebujete, aby ste sa mohli 
stať úspešným žiakom. Bojové umenie 
WING CHUN je v podstate vhodné pre 
každého zdravého človeka s odhodlaním 
a snahou učiť sa. Nezáleží na pohlaví 
ani na veku, fyzická zdatnosť je však 
výhodou. 

„Bojový systém WING CHUN sa od 
jeho počiatku vyučoval ako rebelský 
systém, pomáhajúci brániť právo 
a spravodlivosť jednoduchého ľudu, 
takže toto bojové umenie je vhodné 
pre každého, kto si naň trúfa a kto má 
správne odhodlanie na tréning. V našej 
škole WING CHUN prijímame žiakov od 
dovŕšenia 13. roku, ale sú u mňa aj žiaci, 
ktorí majú aj okolo 50 rokov, a tréning 
zvládajú. Je to o správnej motivácii 
a chuti trénovať a naučiť sa,“ uvádza 
Si-fu Juraj Povinec.

Na záver už len jedna otázka:  
Prečo práve WING CHUN?  
Si-fu Juraj Povinec má v tom jasno: 
„Lebo ma tento bojový systém  
utvrdil v tom, že je to najreálnejšie 
bojové umenie na obranu a protiútok  
na ulici. Odporúčam pre každého,  
kto sa chce naučiť reálne sa brániť.“

MÔJ TRÉNING

Existujú rôzne výukové metódy, ktoré 
žiaka učia pohybu v priestore, boju 
na zemi, boju s viacerými súpermi. 
Výukové metódy, ktoré spevňujú telo 
žiaka na pevnosť a tvrdosť úderu 
a blokov, na pevnosť v ťažisku, ale 
zároveň na voľnosť v pohybe, a výukové 
metódy zamerané na presnosť 
a rýchlosť prevedených technik. 
„Treba si uvedomiť, že celá výučba je 
smerovaná k ovládaniu techník a pohybu 
s maximálnou mierou inštinktívnej 
reakcie, vychádzajúcej z podvedome 
naučených techník, a s použitím voľnej 
improvizácie a kreativity tak, aby celý 
bojový systém mal čo najväčší účinok,“ 
dodáva Si-fu.

WING 
CHUN 
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